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Acte adoptate

Ordinul nr. 3.391/2019 al ministrului finanțelor publice pentru modificarea și completarea Normelor
metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planului de conturi pentru
instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice
nr. 1.917/2005 - M. Of. nr. 900 din 7 noiembrie 2019;

Ordinul nr. 2.862/2019 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru
aprobarea Procedurii privind stabilirea din oficiu a impozitului anual pe veniturile persoanelor fizice,
precum și a modelului și conținutului unor formulare - M. Of. nr. 897 din 6 noiembrie 2019;

Ordinul nr. 3.415/2019 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 noiembrie 2019 - M. Of. nr. 892 din 5 noiembrie 2019;

Ordinul nr. 3.399/2019 al ministrului finanțelor publice privind prospectul de
emisiune a obligațiilor de stat cu cupon denominate în euro lansate în luna noiembrie
2019 - M. Of. nr. 883 din 1 noiembrie 2019;

Ordinul nr. 3.398/2019 al ministrului finanțelor publice privind prospectele de emisiune a certificatelor de
trezorerie cu discont și a obligațiilor de stat de tip benchmark aferente lunii noiembrie 2019 - M. Of. nr. 883
din 1 noiembrie 2019;

Hotărârea nr. 773/2019 a Guvernului României pentru aprobarea Normelor metodologice privind
monitorizarea datoriilor nerambursate la scadență ale contribuabililor, persoane juridice, în vederea diminuării
blocajului financiar și a pierderilor din economie - M. Of. nr. 881 din 1 noiembrie 2019;

Hotărârea nr. 53/2019 a Senatului României referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului
European și al Consiliului privind un cadru de guvernanță al instrumentului bugetar pentru convergență și
competitivitate pentru zona euro - COM (2019) 354 final - M. Of. nr. 865 din 28 octombrie 2019;



Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1.776 al Comisiei din 9 octombrie 2019 de modificare a
anexei I la Regulamentul (CEE) nr. 2.658/87 al Consiliului privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful
vamal comun - Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 280 din 31 octombrie 2019;

Decizia nr. 85/2019 a Comitetului mixt al SEE din 29 martie 2019 de modificare a anexei IX (Servicii
financiare) la Acordul privind SEE 2019/1.837 - Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 264 din 17 octombrie 2019;

Decizia nr. 78/2019 a Comitetului mixt al SEE No 78/2019 din 29 martie 2019 de modificare a anexei IX
(Servicii financiare) la Acordul privind SEE 2019/1.836 - Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 264 din 17
octombrie 2019;

Proiecte legislative

Ministerul Finanțelor Publice

Proiect de hotărâre pentru aprobarea Normelor privind garanţiile
de stat acordate în cadrul Programului guvernamental „gROwth -
Investim în copii, investim în viitor” - publicat în data de 1 noiembrie
2019;

Agenția Națională de Administrare Fiscală

Proiect de ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru modificarea şi
completarea Procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscală, a certificatului de obligaţii
bugetare, precum şi a modelului şi conţinutului acestora, aprobată prin Ordinul președintelui Agenției
Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.654/2015 - publicat în data de 06 noiembrie 2019.
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