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Acte adoptate

Ordinul nr. 1.629/2019 al ministrului fondurilor europene privind aprobarea Normelor metodologice
pentru aplicarea de către Ministerul Fondurilor Europene a prevederilor art. 25 alin. (4) din Ordonanța de
urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și
pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, pentru proiectele finanțate în cadrul
schemelor de ajutor de minimis din fonduri structurale europene în cadrul Programului operațional Capital
uman - M. Of. nr. 770 din 23 septembrie 2019;

Ordinul nr. 2.892/1.253/2019 al ministrului finanțelor publice și al
ministrului muncii și justiției sociale pentru stablirea valorii nominale
indexate a unui tichet de masă pentru semestrul II al anului 2019 - M. Of. nr.
770 din 23 septembrie 2019;

Proiecte legislative

Ministerul Finanțelor Publice

Proiect de ordin pentru aprobarea Procedurii de anulare a obligațiilor de plată accesorii și pentru
modificarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 2.810/2019 pentru aprobarea procedurii de
aplicare a măsurilor de restructurare a obligațiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018 în cazul
debitorilor care au datorii principale în cuantum mai mare sau egal cu suma de un milion lei - publicat
în data de 19 septembrie 2019;

Senatul României

Propunere legislativă privind protecţia consumatorilor contra executărilor silite abuzive sau
intempestive - publicat în data de 19 septembrie 2019;

http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/resurse/transparenta/proiectordinanulareobligatiiaccesorii19092019.doc
https://www.senat.ro/legis/lista.aspx?nr_cls=b455&an_cls=2019
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Propunere legislativă privind protecţia consumatorilor împotriva dobânzilor excesive - publicat în data
de 19 septembrie 2019

Propunere legislativă privind protecţia consumatorilor împotriva cesiunilor speculative de creanţe -
publicat în data de 19 septembrie 2019;

Propunere legislativă privind protecţia consumatorilor contra riscului valutar în contractele
de credit - publicat în data de 19 septembrie 2019;

Propunere legislativă privind unele măsuri de regim fiscal derogatoriu
aplicabil anumitor terenuri, construcții edificate pe acestea și anumitor
activități economice autorizate care vizează modificarea și completarea
sistemului de facilități fiscale, cu scopul explicit de a crea un cadru legal
stimulativ pentru dezvoltarea unor activități economice pe anumite terenuri,
cu specific aparte - publicat în data de 19 septembrie 2019;

Propunere legislativă privind măsuri de punere în aplicare a cerințelor specificate a fi
implementate la nivel național de Regulamentul UE nr. 910/2014 al Parlamentului European
şi al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică şi serviciile de încredere
pentru tranzacţiile electronice pe piaţa internă și de abrogare a Directivei 1999/93/CE -
publicat în data de 17 septembrie 2019;

Propunere legislativă pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind
Codul Fiscal care vizează scutirea persoanelor cu handicap de la plata
impozitului prevăzut de art. 111 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul
Fiscal - publicat în data de 12 septembrie 2019.

https://www.senat.ro/legis/lista.aspx?nr_cls=b452&an_cls=2019
https://www.senat.ro/legis/lista.aspx?nr_cls=b453&an_cls=2019
https://www.senat.ro/legis/lista.aspx?nr_cls=b454&an_cls=2019
https://www.senat.ro/legis/lista.aspx?nr_cls=b450&an_cls=2019
https://www.senat.ro/legis/lista.aspx?nr_cls=b442&an_cls=2019
https://www.senat.ro/legis/lista.aspx?nr_cls=b428&an_cls=2019

