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Acte adoptate

Ordinul nr. 1.719/2019 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea nivelului accizei specifice la țigarete 
- M. Of. nr. 166 din 1 martie 2019;

Ordinul nr. 1.750/2019 al ministrului finanțelor publice pentru modificarea Ordinului 
ministrului finanțelor publice nr. 2.873/2016 privind reglementarea procedurii de raportare 
a unor indicatori economico-financiari de către operatorii economici cu capital/patrimoniu 
integral ori majoritar deținut direct sau indirect de autoritățile publice centrale ori locale și 
pentru prelungirea termenului de depunere a unor raportări - M. Of. nr. 180 din 6 martie 
2019;

Ordinul nr. 1.748/2019 al ministrului finanțelor publice privind prospectele de emisiune a 
certificatelor de trezorerie cu discont și a obligațiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii 
martie 2019 - M. Of. nr. 166 din 1 martie 2019;

Ordinul nr. 1.753/2019 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” - SA, în cadrul Programului TEZAUR, aferent lunii martie 2019 - M. Of. 
nr. 166 din 1 martie 2019;

Regulamentul delegat (UE) 2019/348 al Comisiei din 25 octombrie 2018 de completare a Directivei 2014/59/UE 
a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare care precizează 
criteriile de evaluare a impactului intrării în dificultate a unei instituții asupra piețelor financiare, asupra altor 
instituții și asupra condițiilor de finanțare - Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 63 din 4 martie 2019

Adoptarea definitivă (UE, Euratom) 2019/333 a bugetului general al Uniunii Europene pentru exercițiul 
financiar 2019 - Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 67 din 7 martie 2019;

Proiecte legislative

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF)

Proiect de ordin pentru modificarea Ordinului preşedintelui ANAF nr. 3.236/2018 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 şi biocombustibili, precum şi pentru 
aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prin care se propune eliminarea condiției obligatorii 
pentru toți operatorii economici care comercializează în sistem angro produse energetice de a deține spații de 
depozitare și implicit a obligației ca produsele comercializate să fie recepționate și livrate fizic din aceste spații 
de depozitare - publicat în data de 1 martie 2019;

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.063.01.0001.01.RON&toc=OJ:L:2019:063:TOC
http://publications.europa.eu/resource/cellar/af992164-40b4-11e9-8d04-01aa75ed71a1.0019.03/DOC_1
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/OPANAF_DGV_01032019.pdf


Ministerul Finanțelor Publice

Strategia fiscal-bugetară pentru perioada 2019-2021 - publicată în data de 08 martie 2019;

Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 
227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 prin care se propune 
completarea normelor de la pct. 23 cu o trimitere și la Cauza C-463/16 Stadion Amsterdam, care aduce clarificări 
suplimentare în ceea ce privește regimul TVA aplicabil operațiunilor complexe, când poate fi identificată o 
operațiune principală - publicat în data de 8 martie 2019;

Proiect de ordonanță de urgență pentru prorogarea unor termene și pentru modificarea și completarea 
articolului II al Legii nr. 145/2018 pentru aprobarea Ordonanței de urgentă a Guvernului nr. 18/2018 privind 
adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative prin care se 
propune, printre altele, pentru anul 2019, prorogarea termenului de depunere a Declarației unice privind 
impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice, precum și a formularului 230 „Cerere 
privind destinația sumei reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii și din pensii”, 
până la data de 31 iulie 2019, inclusiv. Totodată, se propune și prorogarea termenului pentru plata impozitului 
pe venit și al contribuțiilor sociale obligatorii, datorate de persoanele fizice în situațiile reglementate de Codul 
fiscal, până la data de 31 iulie 2019 inclusiv - publicat în data de 7 martie 2019.
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