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Acte adoptate
Hotărârea nr. 213/2019 pentru modificarea și completarea titlului VII „Taxa pe valoarea
adăugată” din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal,
aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 - M. Of. nr. 282 din 12 aprilie 2019;

Ordinul nr. 1.957/2019 al ministrului finanțelor publice privind stabilirea
procedurii de aplicare a prevederilor art. II, pct. 1-13 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. 274 din 10 aprilie 2019;

Ordinul nr. 857/2019 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală
privind modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr.
4.156/2017 pentru aprobarea informațiilor conținute în registrul național de evidență a
aparatelor de marcat electronice fiscale instalate în județe și în sectoarele municipiului
București, precum și metodologia și procedura de înregistrare a acestora - M. Of. nr. 273
din 10 aprilie 2019;

Ordinul nr. 1.909/2019 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea criteriilor referitoare la autorizarea
funcționării unităților emitente de bilete de valoare, a componenței și procedurii de lucru a Comisiei pentru
autorizarea unităților emitente de bilete de valoare, precum și a componenței echipei de specialiști prevăzute la
art. 22 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare,
aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.045/2018 - M. Of. nr. 269 din 9 aprilie 2019;

Ordinul nr. 1.908/2019 al ministrului finanțelor publice pentru modificarea și completarea Ordinului
ministrului economiei și finanțelor nr. 2.007/2008 privind aprobarea componenței Comisiei pentru autorizarea
operatorilor economici din domenii cu reglementări specifice și a Regulamentului de organizare și funcționare a
acesteia, precum și a Criteriilor referitoare la autorizarea funcționării unităților emitente de tichete - M. Of. nr.
269 din 9 aprilie 2019;

Hotărârea Conferinței Naționale a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România nr.
19/85 din 30 martie 2019 privind prelungirea perioadei de valabilitate a vizei aferente anului 2018 până la data
de 30 aprilie 2019 - M. Of. nr. 267 din 8 aprilie 2019;

Decizia (UE) 2019/597 a Consiliului din 9 aprilie 2019 privind instituirea unui Grup la nivel înalt de înțelepți
pentru arhitectura financiară europeană pentru dezvoltare - Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, L 103 din 12
aprilie 2019;

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/596 al Comisiei din 11 aprilie 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 103 din 12 aprilie 2019;

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/576 al Comisiei din 10 aprilie 2019 de instituire a unei taxe
antidumping provizorii asupra importurilor de amestecuri de uree și de azotat de amoniu originare din Rusia, Trinidad
și Tobago și Statele Unite ale Americii - Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, L 100 din 11 aprilie 2019;

Decizia (UE) 2019/571 a Comitetului unic de rezoluție din 28 martie 2019 referitoare la descărcarea de gestiune
pentru execuția bugetului și la închiderea conturilor Comitetului unic de rezoluție pentru exercițiul financiar 2017
(SRB/PS/2019/02) - Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, L 99 din 10 aprilie 2019;

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/567 al Comisiei din 9 aprilie 2019 de modificare a Regulamentului
(CE) nr. 1210/2003 al Consiliului privind anumite restricții specifice în relațiile economice și financiare cu Irak - Jurnalul
Oficial al Uniunii Europene, L 99 din 10 aprilie 2019;

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/566 al Comisiei din 9 aprilie
2019 de instituire a unei taxe antidumping definitive la importurile de anumite
accesorii de țevărie, originare din Federația Rusă, Republica Coreea și Malaysia
în urma unei revizuiri efectuate în perspectiva expirării măsurilor în
conformitate cu articolul 11 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2016/1036 al
Parlamentului European și al Consiliului și de închidere a anchetei privind
importurile aceluiași produs originar din Republica Turcia - Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene, L 99 din 10 aprilie 2019;

Regulamentul delegat (UE) 2019/565 al Comisiei din 28 martie 2019 de
modificare a Regulamentului delegat (UE) 2015/2.205, a Regulamentului delegat
(UE) 2016/592 și a Regulamentului delegat (UE) 2016/1.178 de completare a
Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului în
ceea ce privește data de la care obligația de compensare produce efecte pentru
anumite tipuri de contracte - Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, L 99 din 10
aprilie 2019;

Regulamentul delegat (UE) 2019/564 al Comisiei din 28 martie 2019 de modificare a Regulamentului
delegat (UE) 2016/2251 de completare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și
al Consiliului în ceea ce privește data până la care contrapărțile pot continua să aplice procedurile lor de
gestionare a riscurilor în cazul anumitor contracte derivate extrabursiere care nu sunt compensate
printr-o contraparte centrală - Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, L 99 din 10 aprilie 2019;

Proiecte legislative

Guvernul României

Proiect de Hotărâre privind modificarea art. 1 din Hotărârea Guvernului
nr. 1.264/2010 pentru aprobarea programului-cadru de emisiuni de
titluri de stat „Medium Term Notes” care vizează înlocuirea la art. 1 din
Hotărârea Guvernului nr. 1.264/2010, a sumei maxime de 27 miliarde euro
sau echivalent în orice valută, cu valoarea de 31 miliarde euro sau echivalent
în orice valută, în scopul acoperirii necesarului brut de finanţare prin emisiuni
de titluri pe pieţele internaţionale de capital pentru perioada 2019-2020. De
asemenea, în conformitate cu punctul 4.1.c)1 f) din Hotărârea Guvernului nr.
1.470/2007, cu modificările si completările ulterioare, Ministerul Finanţelor
Publice intenţionează să menţină și să consolideze rezerva financiară în
valută la un nivel de acoperire a necesarului brut de finanţare care să permită
preîntâmpinarea eventualelor şocuri externe sau a fenomenelor de
contagiune externă care ar putea genera presiuni asupra costurilor de
finanţare şi de refinanţare a datoriei publice din cursul anului - publicat în
data de 12 aprilie 2019;

Senatul României

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal al României
care vizează crearea unui cadru legislativ mai atractiv pentru agenții economici având ca scop încurajarea
sponsorizărilor către mișcarea sportivă din România - publicat în data de 10 aprilie 2019;
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