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Acte adoptate

Ordinul nr. 819/2019 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală 
pentru aprobarea Procedurii privind organizarea Registrului entităților/unităților de cult 
pentru care se acordă deduceri fiscale, precum și a modelului și conținutului unor 
formulare - M. Of. nr. 223 din 22 martie 2019;

Ordonanța de urgență nr. 18/2019 a Guvernului României 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. 222 din 21 martie 2019;

Ordinul nr. 727/2019 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru 
aprobarea Procedurii privind emiterea și comunicarea unor acte administrative și de executare pentru 
debitorii care înregistrează obligații fiscale restante sub o anumită limită și pentru modificarea 
Procedurii privind stabilirea obligațiilor fiscale accesorii reprezentând penalități de nedeclarare, 
aprobată prin Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.834/2015 - M. Of. 
nr. 220 din 21 martie 2019;

Circulara nr. 4/2019 a Băncii Naționale a României privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime 
obligatorii constituite în lei și în dolari SUA începând cu perioada de aplicare 24 februarie-23 martie 2019 - M. Of. 
nr. 214 din 19 martie 2019;

Ordinul nr. 1.754/2019 al ministrului finanțelor publice privind indicele prețurilor de consum utilizat pentru 
actualizarea plăților anticipate în contul impozitului pe profit anual - M. Of. nr. 211 din 18 martie 2019;

Ordinul nr. 1.754/2019 al ministrului finanțelor publice privind indicele prețurilor de consum utilizat pentru 
actualizarea plăților anticipate în contul impozitului pe profit anual - M. Of. nr. 211 din 18 martie 2019;

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/365 al Comisiei din 13 decembrie 2018 de stabilire a 
standardelor tehnice de punere în aplicare referitoare la procedurile și formularele pentru schimbul de informații 
privind sancțiunile, măsurile și anchetele în conformitate cu Regulamentul (UE) 2015/2.365 al Parlamentului 
European și al Consiliului - M. Of. nr. L 81 din 22 martie 2019;

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/364 al Comisiei din 13 decembrie 2018 de stabilire a 
standardelor tehnice de punere în aplicare referitoare la formatul cererilor de înregistrare și de extindere a 
înregistrării registrelor centrale de tranzacții în conformitate cu Regulamentul (UE) 2015/2365 al Parlamentului 
European și al Consiliului - M. Of. nr. L 81 din 22 martie 2019;

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.081.01.0128.01.RON&toc=OJ:L:2019:081:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.081.01.0125.01.RON&toc=OJ:L:2019:081:TOC


Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/363 al Comisiei din 13 decembrie 2018 de stabilire a unor 
standarde tehnice de punere în aplicare în ceea ce privește formatul și frecvența rapoartelor referitoare la 
detaliile operațiunilor de finanțare prin instrumente financiare (SFT) transmise către registrele centrale de 
tranzacții în conformitate cu Regulamentul (UE) 2015/2.365 al Parlamentului European și al Consiliului și de 
modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 1.247/2012 al Comisiei în ceea ce privește utilizarea 
codurilor de raportare în raportarea contractelor derivate - M. Of. nr. L 81 din 22 martie 2019;

Regulamentul delegat (UE) 2019/362 al Comisiei din 13 decembrie 2018 de modificare a Regulamentului 
delegat (UE) nr. 150/2013 în ceea ce privește standarde tehnice de reglementare în care se precizează detaliile 
cererii de înregistrare ca registru central de tranzacții - Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 81 din 22 martie 2019;

Regulamentul delegat (UE) 2019/360 al Comisiei din 13 decembrie 2018 de completare a 
Regulamentului (UE) 2015/2365 al Parlamentului European și al Consiliului cu privire la taxele 
aplicate registrelor centrale de tranzacții de Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe 
- Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 81 din 22 martie 2019;

Regulamentul delegat (UE) 2019/359 al Comisiei din 13 decembrie 2018 de 
completare a Regulamentului (UE) 2015/2365 al Parlamentului European și al 
Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare care precizează 
detaliile cererii de înregistrare ca registru central de tranzacții și de extindere a acestei 
înregistrări - Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 81 din 22 martie 2019;

Regulamentul delegat (UE) 2019/358 al Comisiei din 13 decembrie 2018 de 
completare a Regulamentului (UE) 2015/2365 al Parlamentului European și al 
Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare privind colectarea, 
verificarea, agregarea, compararea și publicarea datelor privind operațiunile de 
finanțare prin instrumente financiare (SFT) de către registrele centrale de tranzacții - 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 81 din 22 martie 2019;

Regulamentul delegat (UE) 2019/361 al Comisiei din 13 decembrie 2018 de modificare a Regulamentului 
delegat (UE) nr. 151/2013 în ceea ce privește accesul la datele din registrele centrale de tranzacții - Jurnalul Oficial 
al Uniunii Europene L 81 din 22 martie 2019;

Regulamentul delegat (UE) 2019/357 al Comisiei din 13 decembrie 2018 de completare a Regulamentului 
(UE) 2015/2365 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de 
reglementare referitoare la accesul la informații detaliate privind operațiunile de finanțare prin instrumente 
financiare (securities financing transactions – SFT) stocate de registrele centrale de tranzacții - Jurnalul Oficial 
al Uniunii Europene L 81 din 22 martie 2019;

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.081.01.0085.01.RON&toc=OJ:L:2019:081:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.081.01.0074.01.RON&toc=OJ:L:2019:081:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.081.01.0058.01.RON&toc=OJ:L:2019:081:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.081.01.0045.01.RON&toc=OJ:L:2019:081:TOC
http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/resurse/transparenta/proiect_d112_30ianuarie.docx
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.081.01.0069.01.RON&toc=OJ:L:2019:081:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.081.01.0022.01.RON&toc=OJ:L:2019:081:TOC
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Senatul României

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/432 al Comisiei din 18 martie 2019 de modificare a 
Regulamentului (CE) nr. 1.210/2003 al Consiliului privind anumite restricții specifice în relațiile 
economice și financiare cu Irak - Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 75 din 19 martie 2019;

Decizia (UE) 2019/425 a Consiliului din 12 martie 2019 privind poziția care 
urmează să fie adoptată în numele Uniunii Europene în cadrul comitetului mixt 
instituit prin Acordul dintre Uniunea Europeană și Regatul Norvegiei privind 
cooperarea administrativă, combaterea fraudelor și recuperarea creanțelor în 
domeniul taxei pe valoarea adăugată - Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 74 
din 18 martie 2019;

Proiecte legislative

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor 
de valoare prin care se urmărește ca, în cazul în care voucherele de vacanță nu au fost utilizate, angajatorul 
să ofere contravaloarea în bani sau în tichete de masă - publicată în data de 13 martie 2019.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.075.01.0070.01.RON&toc=OJ:L:2019:075:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.074.01.0067.01.RON&toc=OJ:L:2019:074:TOC
https://www.senat.ro/legis/lista.aspx?nr_cls=b90&an_cls=2019

