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Acte adoptate

Ordonanța de urgență nr. 78/2019 a Guvernului României privind modificarea unor
acte normative și stabilirea unor măsuri în domeniul agriculturii, precum și pentru
aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare - M. Of. nr. 1.031 din 23 decembrie 2019

Legea nr. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investiții alternative
și pentru modificarea și completarea unor acte normative - 
M. Of. nr. 1.035 din 24 decembrie 2019

Ordinul nr. 3.799/2019 al ministrului finanțelor publice pentru modificarea
și completarea Normelor metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al
anului 2019, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3.751/2019 -
M. Of. nr. 1.045 din 24 decembrie 2019

Legea nr. 238/2019 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar 
pe anul 2020 - M. Of. nr. 1.022 din 19 decembrie 2019

Regulamentul nr. 5/2019 al Băncii Naționale a României privind instituțiile emitente de monedă  
electronică - M. Of. nr. 1.021 din 19 decembrie 2019

Regulamentul nr. 4/2019 al Băncii Naționale a României privind instituțiile de plată și furnizorii 
specializați în servicii de informare cu privire la conturi - M. Of. nr. 1.020 din 19 decembrie 2019

Directiva (UE) 2019/2.177 a Parlamentului European și a Consiliului din 18 decembrie 2019 de modificare 
a Directivei 2009/138/CE privind accesul la activitate și desfășurarea activității de asigurare și de reasigurare
(Solvabilitate II), a Directivei 2014/65/UE privind piețele instrumentelor financiare și a Directivei (UE) 2015/849
privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului (Text cu
relevanță pentru SEE) - Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 334 din 27 decembrie 2019

Regulamentul (UE) 2019/2.176 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2019 de
modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.092/2010 privind supravegherea macroprudențială la nivelul Uniunii
Europene a sistemului financiar și de înființare a unui Comitet european pentru risc sistemic (Text cu relevanță
pentru SEE) - Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 334 din 27 decembrie 2019

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=OJ:L:2019:334:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.334.01.0146.01.RON&toc=OJ:L:2019:334:TOC


Regulamentul (UE) 2019/2.175 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2019 de
modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.093/2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere
(Autoritatea bancară europeană), a Regulamentului (UE) nr. 1.094/2010 de instituire a Autorității europene de
supraveghere (Autoritatea europeană de asigurări și pensii ocupaționale), a
Regulamentului (UE) nr. 1.095/2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea
europeană pentru valori mobiliare și piețe), a Regulamentului (UE) nr. 600/2014 privind piețele
instrumentelor financiare, a Regulamentului (UE) 2016/1.011 privind indicii utilizați ca indici de referință în
cadrul instrumentelor financiare și al contractelor financiare sau pentru a măsura performanțele fondurilor
de investiții și a Regulamentului (UE) 2015/847 privind informațiile care însoțesc transferurile de fonduri (Text
cu relevanță pentru SEE) - Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 334 din 27 decembrie 2019

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/2.222 al Comisiei din 12
decembrie 2019 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 684/2009 de
implementare a Directivei 2008/118/CE a Consiliului în ceea ce privește
datele care trebuie prezentate în cadrul procedurilor informatizate pentru
deplasarea produselor accizabile în regim suspensiv de accize - Jurnalul
Oficial al Uniunii Europene L 333 din 27 decembrie 2019

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/2.223 al Comisiei din 13 decembrie 2019 de modificare a
Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2016/323 în ceea ce privește datele necesare pentru documentele
de asistență administrativă reciprocă utilizate în scopul schimbului de informații referitoare la mărfurile
accizabile aflate în regim suspensiv de accize - Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 333 din 27 decembrie
2019

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/2.221 al Comisiei din 12
decembrie 2019 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare
(UE) nr. 612/2013 în ceea ce privește datele înregistrate în mesajele
referitoare la înregistrarea operatorilor economici și a antrepozitelor
fiscale în registrele naționale și în registrul central - Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene L 333 din 27 decembrie 2019

Orientarea (UE) 2019/2.217 a Băncii Centrale Europene din 28 noiembrie 2019 de modificare a Orientării
(UE) 2016/2.249 privind cadrul juridic al procedurilor contabile și al raportării financiare din Sistemul
european al Băncilor Centrale (BCE/2019/34) - Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 332 din 23 decembrie
2019

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.334.01.0001.01.RON&toc=OJ:L:2019:334:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.333.01.0056.01.RON&toc=OJ:L:2019:333:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.333.01.0082.01.RON&toc=OJ:L:2019:333:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.333.01.0047.01.RON&toc=OJ:L:2019:333:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.332.01.0184.01.RON&toc=OJ:L:2019:332:TOC


Regulamentul (UE) 2019/2.160 al Parlamentului European și al Consiliului din 27
noiembrie 2019 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 în ceea ce privește
expunerile sub formă de obligațiuni garantate - Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
L 328 din 18 decembrie 2019

Directiva (UE) 2019/2.162 a Parlamentului European și a Consiliului din 27
noiembrie 2019 privind emisiunea de obligațiuni garantate și supravegherea
publică a obligațiunilor garantate și de modificare a Directivelor 2009/65/CE
și 2014/59/UE - Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 328 din 18 decembrie 2019

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/2.163 al Comisiei din 17
decembrie 2019 de stabilire a volumelor de declanșare pentru anii 2020 și 2021
în scopul eventualei aplicări a unor taxe la import suplimentare pentru anumite
fructe și legume - Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 328 din 18 decembrie 2019

Propunere legislativă pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal (B576/2019), care urmărește 
taxarea pensiilor speciale și a indemnizațiilor pentru limită de vârstă, care depășesc nivelul net al indemnizației
Președintelui României - publicată în data de 17 decembrie 2019

Proiecte legislative

Senatul României

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art. 291 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal
(B580/2019) în sensul instituirii cotei reduse de TVA de 5% pentru lemnul de foc începând cu 1 ianuarie 2020 - 
publicată în data de 17 decembrie 2019

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal (B581/2019)
în sensul acordării de facilități operatorilor economici care doresc să investească în învățământul profesional dual -
publicată în data de 17 decembrie 2019
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