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Acte adoptate

Legea nr. 346/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 
39/2015 privind cazierul fiscal - M. Of. nr. 4 din 3 ianuarie 2019;

Fiscalitate

Ordinul nr. 3.236/2018 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Procedurii 
de înregistrare a operatorilor economici care comercializează în sistem angro sau en detail produse energetice - 
benzine, motorine, petrol lampant, gaz petrolier lichefiat și biocombustibili, precum și pentru aprobarea modelului și 
conținutului unor formulare - M. Of. nr. 1.115 din 28 decembrie 2018;

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice 
și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene - M. 
Of. nr. 1.116 din 29 decembrie 2018;

Legea nr. 344/2018 privind modificarea şi completarea Legii nr. 70/2015 pentru întărirea 
disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind 
introducerea sistemelor moderne de plată - M. Of. nr. 3 din 3 ianuarie 2019;

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 113/2018 pentru modificarea și completarea art. 
38 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, 
modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene - M. Of. nr. 
1.117 din 29 decembrie 2018;

Legea nr. 354/2018 pentru completarea art. 105 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal - M. Of. nr. 1.110 
din 28 decembrie 2018;

Ordinul nr. 3.893/2018 al ministrului finanțelor publice privind deschiderea contului unic pentru achitarea 
amenzilor contravenționale potrivit prevederilor Legii nr. 203/2018 privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor 
contravenționale - M. Of. nr. 1.105 din 27 decembrie 2018;

Ordinul nr. 3.858/2018 al ministrului finanțelor publice pentru completarea Normelor metodologice privind 
încheierea exercițiului bugetar al anului 2018, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3.809/2018 - M. 
Of. nr. 1.104 din 27 decembrie 2018;

Legea nr. 342/2018 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2018 privind unele măsuri 
referitoare la aplicarea unor dispoziții și prelungirea unui termen prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului 
nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, precum și 
pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică - M. Of. nr. 1.104 din 27 
decembrie 2018;



Regulamentul (UE) 2018/2.069 al Consiliului din 20 decembrie 2018 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 
1.387/2013 de suspendare a taxelor vamale autonome prevăzute în Tariful vamal comun pentru anumite produse 
agricole și industriale - Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, L 331 din 28 decembrie 2018;

Ordinul nr. 3.148/2018 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru modificarea 
Nomenclatorului obligațiilor fiscale care se plătesc în contul unic, aprobat prin Ordinul președintelui Agenției 
Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.612/2018 - M. Of. nr. 1.091 din 21 decembrie 2018;

Regulamentul (UE) 2018/2.070 al Consiliului din 20 decembrie 2018 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 
1.388/2013 privind deschiderea și modul de gestionare a unor contingente tarifare autonome ale Uniunii pentru 
anumite produse agricole și industriale - Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, L 331 din 28 decembrie 2018;

Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/2.077 a Consiliului din 20 decembrie 2018 de modificare a Deciziei de 
punere în aplicare 2013/53/UE de autorizare a Regatului Belgiei să introducă o măsură specială de derogare de la 
articolul 285 din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată - Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene, L 331 din 28 decembrie 2018;

Directiva (UE) 2018/2.057 a Consiliului din 20 decembrie 2018 de modificare a Directivei 2006/112/CE 
privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată în ceea ce privește aplicarea temporară a unui 
mecanism generalizat de taxare inversă în legătură cu livrarea de bunuri și prestarea de servicii care depășesc 
un anumit prag - Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, L 329 din 27 decembrie 2018;

Decizia (UE) 2018/2.059 a Consiliului din 29 noiembrie 2018 privind poziția care 
urmează să fie adoptată, în numele Uniunii Europene, în cadrul Comitetului mixt al SEE cu 
privire la modificarea anexei IX (Servicii financiare) la Acordul privind SEE - Jurnalul Oficial 
al Uniunii Europene, L 329 din 27 decembrie 2018;

Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/2.060 a Consiliului din 20 decembrie 
2018 de modificare a Deciziei 2009/791/CE de autorizare a Germaniei să aplice în 
continuare o măsură de derogare de la articolele 168 și 168a din Directiva 
2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată - Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene, L 329 din 27 decembrie 2018;

Rectificare la Directiva (UE) 2018/1.695 a Consiliului din 6 noiembrie 2018 de modificare a Directivei 
2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată în ceea ce privește perioada de 
aplicare a mecanismului opțional de taxare inversă în legătură cu livrările de anumite bunuri și prestările 
de anumite servicii care prezintă risc de fraudă și a mecanismului de reacție rapidă împotriva fraudei în 
domeniul TVA (JO L 282, 12.11.2018) - Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, L 329 din 27 decembrie 2018;

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.331.01.0004.01.RON&toc=OJ:L:2018:331:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.331.01.0197.01.RON&toc=OJ:L:2018:331:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.331.01.0222.01.RON&toc=OJ:L:2018:331:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.329.01.0003.01.RON&toc=OJ:L:2018:329:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.329.01.0013.01.RON&toc=OJ:L:2018:329:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.329.01.0020.01.RON&toc=OJ:L:2018:329:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.329.01.0053.01.RON&toc=OJ:L:2018:329:TOC


Proiecte legislative

Guvernul României

Proiect de hotărâre privind organizarea și funcționarea Fondului Suveran de Dezvoltare 
și Investiții - SA - publicat în data de 28 decembrie 2018;

Jurisprudență

Curtea de Justiție a Uniunii Europene

Hotărârea Curții de Justiție a Uniunii Europene, din 19 decembrie 2018, în cauza C-17/18 - Proces penal 
împotriva Virgil Mailat și alții - având ca obiect o cerere de decizie preliminară formulată în temeiul articolului 
267 TFUE de Tribunalul Mureş (România), prin decizia din 20 decembrie 2017, primită de Curte la 9 ianuarie 2018, 
în procedura penală împotriva Virgil Mailat, Delia Elena Mailat, Apcom Select SA. În această cauză Curtea a 
concluzionat că „Noțiunea «transfer al tuturor activelor sau al unei părţi a acestora», în sensul articolului 19 din 
Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată, 
trebuie interpretată în sensul că nu acoperă operaţiunea prin care un bun imobil care servea unei exploatări 
comerciale este închiriat, împreună cu mijloacele fixe şi cu obiectele de inventar necesare acestei exploatări, chiar 
dacă locatarul continuă activitatea locatorului sub aceeaşi denumire”. De asemenea „Articolul 135 alineatul (1) 
litera (l) din Directiva 2006/112 trebuie interpretat în sensul că un contract de închiriere având ca obiect un bun 
imobil care servea unei exploatări comerciale, precum şi toate mijloacele fixe şi obiectele de inventar necesare 
acestei exploatări constituie o prestaţie unică în care închirierea bunului imobil este prestaţia principală”.

Rectificare la Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/1.921 a Consiliului din 4 decembrie 2018 de 
modificare a Deciziei de punere în aplicare 2013/191/UE de autorizare a Letoniei să introducă o măsură 
specială de derogare de la articolul 26 alineatul (1) litera (a) și de la articolele 168 și 168a din Directiva 
2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată (JO L 311, 7.12.2018) - Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene, L 329 din 27 decembrie 2018;

http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/resurse/transparenta/proiectHGorgfunctionareaFSDI2122018.doc
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=5B784C88BC78895BA16AFF956899298D?text=&docid=209350&pageIndex=0&doclang=ro&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5355743
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.329.01.0053.02.RON&toc=OJ:L:2018:329:TOC

