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Acte adoptate

Ordinul nr. 728/2019 al președintelui Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă pentru
aprobarea Procedurii de anulare a obligațiilor de plată accesorii, în conformitate cu prevederile cap. II -
Anularea unor obligații accesorii din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale -
M. Of. nr. 955 din 28 noiembrie 2019;

Ordinul nr. 3.635/2019 al ministrului finanțelor publice privind prospectul de emisiune a
obligațiunilor de stat cu cupon denominate în euro lansate în luna noiembrie 2019 - M. Of. nr. 946
din 26 noiembrie 2019;

Ordinul nr. 3.008/2019 al președintelui Agenției Naționale de Administrare
Fiscală pentru modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției
Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.654/2015 privind aprobarea procedurii
de eliberare a certificatului de atestare fiscală, a certificatului de obligații
bugetare, precum și a modelului și conțintului acestora - M. Of. nr. 945 din 26
noiembrie 2019;

Legea nr. 227/2019 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.
15/2019 pentru prorogarea unor termene - M. Of. nr. 945 din 26 noiembrie 2019;

Legea nr. 226/2019 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2019 privind modificarea
și completarea art. II din Legea nr. 145/2018 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.
18/2018 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte
normative - M. Of. nr. 942 din 25 noiembrie 2019;

Ordinul nr. 1.827/2019 al președintelui Institutului Național de Statistică privind pragurile valorice
Intrastat pentru colectarea informațiilor statistice de comerț intra-UE cu bunuri în anul 2020 - M. Of. 940 din 22
noiembrie 2019;

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1.953 al Comisiei din 25 noiembrie 2019 privind
rambursarea, în conformitate cu articolul 26 alineatul (5) din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al
Parlamentului European și al Consiliului, a creditelor reportate din exercițiul financiar 2019 - Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene L 306 din 27 noiembrie 2019;

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.306.01.0001.01.RON&toc=OJ:L:2019:306:TOC


Proiecte legislative

Guvernul României

Proiect de Ordonanță pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019 - publicat în
data de 26 noiembrie 2019.
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Direcția servicii asistență profesională membri

Proiect de Ordonanță cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2019 - publicat în data de 26
noiembrie 2019;

http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/resurse/transparenta/proiectOGrectificareBASS_oct2019.doc
http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/resurse/transparenta/proiectOUGrectificarebugetdestat2019_26oct2019.docx

