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Acte adoptate

Ordinul nr. 3.223/2019 al ministrului finanțelor publice 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 octombrie
2019 - M. Of. nr. 807 din 4 octombrie 2019;

Ordinul nr. 3.192/2019 al ministrului finanțelor publice privind modificarea și completarea
Ordinului ministerului finanțelor publice nr. 517/2016 pentru aprobarea de proceduri
aferente unor module care fac parte din procedura de funcționare a sistemului național de
raportare - Forexebug - M. Of. nr. 805 din 4 octombrie 2019;

Ordinul nr. 2.547/2019 al președintelui Agenției Naționale de Administrare
Fiscală pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea din oficiu a contribuției de
asigurări sociale și a contribuției de asigurări sociale de sănătate datorate de
persoanele fizice, precum și a modelului și conținutului unor formulare - M.
Of. nr. 800 din 2 octombrie 2019;

Ordinul nr. 3.153/2019 al ministrului finanțelor publice privind împuternicirea persoanelor din
cadrul aparatului de inspecție economico-financiară de a constata contravențiile și a aplica
sancțiunile prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
administrativ - M. Of. nr. 798 din 2 octombrie 2019;

Ordinul nr. 3.040/2019 al ministrului finanțelor publice privind modificarea Ghidului de plată elaborat în
baza Hotărârii Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv
stimularea investițiilor cu impact major în economie, aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr.
3.741/2018 - M. Of. nr. 798 din 2 octombrie 2019;

Ordinul nr. 3.200/2019 al ministrului finanțelor publice privind prospectele de emisiune a certificatelor de
trezorerie cu discont și a obligațiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii octombrie 2019 - M. Of. nr. 797
din 2 octombrie 2019;

Ordinul nr. 3.207/2019 al ministrului finanțelor publice pentru modificarea și completarea Normelor
metodologice privind modul de alocare a sumelor ce se virează către Banca de Export-Import a României
EXIMBANK - S.A., reprezentând credite bugetare pentru susținerea exportului, a mediului de afaceri și a
tranzacțiilor internaționale, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.306/2009 - M. Of.
nr. 796 din 1 octombrie 2019;

Ordinul nr. 3.630/1.376/1.430/2019 al ministrului finanțelor publice, al ministrului muncii și justiției
sociale și al ministrului sănătății pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de
gestionare a „Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența
nominală a persoanelor asigurate” - M. Of. nr. 794 din 1 octombrie 2019;

Ordinul nr. 3.126/2019 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea
Procedurii de anulare a obligațiilor de plată accesorii și privind 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 - M. Of. nr. 786 din
27 septembrie 2019;

Ordinul nr. 2.894/2019 al ministrului finanțelor publice pentru modificarea
și completarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 660/2017 pentru
aprobarea Procedurii de comunicare prin mijloace electronice de transmitere
la distanță între Ministerul Finanțelor Publice/organul fiscal central și
persoanele fizice, persoanele juridice și alte entități fără personalitate juridică M. Of. nr. 785 din 27 septembrie 2019;

Ordinul nr. 2.651/2019 al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației
publice, pentru modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației
publice, nr. 3.254/2016 privind aprobarea măsurii de sprijin, constând în acordarea de ajutoare de stat
și ajutoare de minimis pentru îmbunătățirea competitivității economice prin creșterea productivității
muncii în înteprinderi mici și mijlocii în cadrul Programului operațional regional 2014-2020 - M. Of. nr. 784
din 26 septembrie 2019;

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 67/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 96/2000
privind organizarea și funcționarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., precum și a
Ordonanței Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale - M. Of. nr. 784 din 26 septembrie
2019;

Ordinul nr. 2.587/2019 al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației
publice, privind aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea întreprinderilor de economie
socială de inserție în cadrul Programului operațional regional 2014-2020 - M. Of. nr. 779 din 25 septembrie
2019;

Ordinul nr. 2.531/2019 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind modificarea
și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.080/2019 pentru
stabilirea competenței privind preluarea și valorificarea bunurilor intrate în proprietatea privată a statului, a
modului de constituire a comisiilor privind activitatea de valorificare, precum și a unor măsuri privind
preluarea activității de valorificare a bunurilor intrate în proprietatea privată a statului în materie civilă - M.
Of. nr. 778 din 25 septembrie 2019;

Ordinul nr. 1.627/2019 al ministrului fondurilor europene privind
modificarea și completarea Schemei de ajutor de minimis „România Start Up
Plus”, aferentă Programului operațional Capital uman 2014-2020, axa prioritară
3 „Locuri de muncă pentru toți”, obiectivul specific 3.7 „Creșterea ocupării prin
susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană”, aprobată prin
Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 1.838/2016 - M. Of. nr. 778 din 25
septembrie 2019;

Ordinul nr. 1.626/2019 al ministrului fondurilor europene privind modificarea și completarea Schemei
de ajutor de minimis „Diaspora Start Up”, aferentă Programului operațional Capital uman 2014-2020, axa
prioritară 3 „Locuri de muncă pentru toți”, obiectivul specific 3.7 „Creșterea ocupării prin susținerea
întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană”, aprobată prin Ordinul ministrului fondurilor
europene nr. 2.044/2016 - M. Of. nr. 778 din 25 septembrie 2019;

Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/1.594 a Consiliului din 24 septembrie 2019 de modificare a
Deciziei de punere în aplicare 2013/805/UE de autorizare a introducerii de către Republica Polonă a unor
măsuri de derogare de la articolul 26 alineatul (1) litera (a) și de la articolul 168 din Directiva
2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată - Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L
248 din 27 septembrie 2019;

Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/1.593 a Consiliului din 24 septembrie 2019 de modificare a
Deciziei de punere în aplicare 2013/676/UE de autorizare a României să aplice în continuare o măsură
specială de derogare de la articolul 193 din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe
valoarea adăugată - Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 248 din 27 septembrie 2019;

Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/1.592 a Consiliului din 24 septembrie 2019 de autorizare a
Portugaliei să introducă o măsură specială de derogare de la articolul 193 din Directiva 2006/112/CE
privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată - Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 248 din 27
septembrie 2019.
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