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Acte adoptate

Ordinul nr. 2.649/2019 al ministrului finanțelor publice privind prospectele de emisiune a certificatelor
de trezorerie cu discont și a obligațiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii august 2019 - M. Of. nr.
644 din 2 august 2019;

Legea nr. 162/2019 pentru modificarea alin. (2) al art. 6 din Legea societăților nr. 31/1990
- M. Of. nr. 644 din 2 august 2019;

Ordinul nr. 2.085/2019 al președintelui Agenției Naționale de Administrare
Fiscală pentru aprobarea modelului și conținutului formularului 109
„Declarație privind taxa pe active financiare nete” - M. Of. nr. 642 din 2 august
2019;

Hotărârea nr. 524/2019 a Guvernului României pentru aprobarea Normelor metodologice privind
determinarea cotei de piață, marjei de dobândă, a activelor financiare nete și a celor care se scad din baza
impozabilă, precum și raportarea indicatorilor necesari calculării taxei pe active, prevăzute la art. 86-88 din
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor
publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor
termene - M. Of. nr. 636 din 31 iulie 2019;

Ordinul nr. 2.650/2019 al ministrului finanțelor publice pentru modificarea anexei la
Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.488/2019 privind prospectul de emisiune a titlurilor
de stat destinate populației, prin intermediul unităților operative ale Trezoreriei Statului și prin
subunitățile poștale din rețeaua Companiei Naționale „Poșta Română” - S.A., în cadrul
Programului Tezaur, aferent lunii iulie 2019 - M. Of. nr. 640 din 2 august 2019;

Ordinul nr. 1.212/2019 al ministrului pentru mediul de afaceri, comerț și antreprenoriat privind aprobarea
Schemei de ajutor de minimis prevăzute în cadrul Programului de ajutor multianual pentru susținerea
meșteșugurilor și artizanatului - M. Of. nr. 631 din 30 iulie 2019;

Decizia (UE) 2019/1.311 a Băncii Centrale Europene din 22 iulie 2019 privind o a treia serie de operațiuni
țintite de refinanțare pe termen mai lung (BCE/2019/21) - Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 204 din 2 august
2019;

Decizia (UE) 2019/1.312 a Băncii Centrale Europene din 22 iulie 2019 de modificare a Deciziei (UE) 2016/810
(BCE/2016/10) privind o a doua serie de operațiuni țintite de refinanțare pe termen mai lung (BCE/2019/22) -
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 204 din 2 august 2019;

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.204.01.0100.01.RON&toc=OJ:L:2019:204:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.204.01.0123.01.RON&toc=OJ:L:2019:204:TOC


Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1.295 al Comisiei din 1 august 2019 de modificare a
Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2018/1.469 de instituire a unei taxe antidumping la importurile
anumitor tuburi și țevi obținute fără sudură, din fier sau din oțel, originare din Rusia și Ucraina, ca urmare a unei
reexaminări intermediare parțiale în conformitate cu articolul 11, alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2016/1.036
- Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 204 din 2 august 2019;

Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/1.291 a Comisiei din 30 iulie 2019 privind conformitatea ratei unitare
pentru 2019 aplicate zonei tarifare a Elveției cu Regulamentele de punere în aplicare (UE) nr. 390/2013 și (UE) nr.
391/2013 [notificată cu numărul C(2019) 5532] - Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 203 din 1 august 2019;

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1.271 al Comisiei din 25 iulie 2019 de modificare a
Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2018/1.848 în ceea ce privește cuantumul aflat la dispoziția României
pentru rambursarea, în conformitate cu articolul 26, alineatul (5) din Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013 al
Parlamentului European și al Consiliului, a creditelor reportate din exercițiul financiar 2018 - Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene L 201 din 30 iulie 2019;

Proiect de lege privind unele măsuri referitoare la inspectorii antifraudă
din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală - Direcţia de
Combatere a Fraudelor prin care se reglementează reorganizarea Direcției
generale antifraudă fiscală din cadrul Agenției Naționale de Administrare
Fiscală, astfel încât să se asigure eficiența activității de prevenire și combatere
a evaziunii fiscale, precum și a fraudei fiscale și vamale - publicat în data de 26
iulie 2019.
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