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Acte adoptate

Ordinul nr. 1.922/2019 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 aprilie 2019 - M. Of. nr. 247 din 1 aprilie 2019;

Ordinul nr. 1.921/2019 al ministrului finanțelor publice privind prospectele 
de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont și a obligațiunilor de stat de 
tip benchmark aferente lunii aprilie 2019 - M. Of. nr. 247 din 1 aprilie 2019;

Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/545 a Comisiei din 3 aprilie 2019 de modificare a 
Deciziei de punere în aplicare (UE) 2018/2030 de stabilire, pentru o perioadă limitată, a echivalenței 
cadrului de reglementare aplicabil depozitarilor centrali de titluri de valoare din Regatul Unit al Marii 
Britanii și Irlandei de Nord, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului 
European și al Consiliului - Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, L 95 din 4 aprilie 2019;

Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/544 a Comisiei din 3 aprilie 2019 de modificare a Deciziei de punere în 
aplicare (UE) 2018/2031 de stabilire, pentru o perioadă limitată, a echivalenței cadrului de reglementare aplicabil 
contrapărților centrale din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, în conformitate cu Regulamentul (UE) 
nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului - Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, L 95 din 4 aprilie 
2019;

Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/541 a Comisiei din 1 aprilie 2019 privind echivalența cadrului juridic și 
de supraveghere aplicabil burselor aprobate și operatorilor de piață recunoscuți din Singapore, în conformitate 
cu Regulamentul (UE) nr. 600/2014 al Parlamentului European și al Consiliului [notificată cu numărul C(2019) 
2349] - Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, L 93 din 2 aprilie 2019;

Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/536 a Comisiei din 29 martie 2019 de modificare a Deciziei de 
punere în aplicare 2014/908/UE în ceea ce privește listele țărilor și teritoriilor terțe ale căror cerințe de 
supraveghere și de reglementare sunt considerate echivalente în scopul tratării expunerilor în conformitate cu 
Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului - Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene, L 92 din 1 aprilie 2019;

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.095.01.0011.01.RON&toc=OJ:L:2019:095:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.095.01.0009.01.RON&toc=OJ:L:2019:095:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.093.01.0018.01.RON&toc=OJ:L:2019:093:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.092.01.0003.01.RON&toc=OJ:L:2019:092:TOC


Proiect de ordin privind stabilirea procedurii de aplicare a prevederilor pct. 1-13 ale 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, cu modificările și completările 
ulterioare privind stabilirea procedurii de confirmare a persoanelor implicate în pregătirea, organizarea și 
desfășurarea Turneului final al Campionatului European de Fotbal 2020 - publicat în data de 4 aprilie 2019;

Proiect de ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Procedurii 
privind cesiunea creanțelor bugetare datorate de debitorii aflați în procedura insolvenței prin care s-au 
reglementat operațiunile necesare aducerii la îndeplinire a cesiunii de creanță în situația debitorilor aflați în 
insolvență, fiind constituită o comisie de selecție a cesionarului pentru recuperarea creanțelor bugetare care să 
analizeze îndeplinirea condițiilor de selecție având în vedere o serie de criterii, dintre care termenul de plată cât 
mai scurt, oferta cea mai avantajoasă și garanția cea mai favorabilă din perspectiva maximizării recuperării 
creanțelor bugetare - publicat în data de 4 aprilie 2019;

Proiecte legislative

Agenția Națională de Administrare Fiscală

Proiect de lege pentru modificarea și completarea Legii responsabilității 
fiscal-bugetare nr. 69/2010 care urmărește completarea Legii responsabilității 
fiscale cu o prevedere expresă referitoare la o comparație a prognozelor bugetare 
naționale cu previziunile bugetare ale Comisiei Europene în ceea ce privește cadrul 
bugetar pe termen mediu, în conformitate cu art. 4 alin. (1) din Directiva 
2011/85/UE a Consiliului privind cerințele referitoare la cadrele bugetare ale 
statelor membre, modificarea (în cazul prognozelor macroeconomice) și 
completarea (în cazul prognozelor bugetare) Legii responsabilității fiscale cu 
prevederi clare privind publicarea metodologiilor, ipotezelor și parametrilor 
relevanți care stau la baza acestor prognoze, pentru transpunerea completă a 
prevederilor art. 4 alin. (5) din Directivă, completarea Legii responsabilității fiscale 
cu o prevedere expresă referitoare la consecințele nerespectării regulilor fiscale 
numerice în ceea ce privește regula privind creșterea anuală a cheltuielilor 
administrației publice, precum și completarea legii menționată anterior cu o 
prevedere expresă prin care să se asigure transpunerea completă a prevederilor 
art. 9 alin. (2) lit. d) din Directivă - publicat în data de 4 aprilie 2019.

Ministerul Finanțelor Publice

Senatul României
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