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Acte adoptate
Ordinul nr. 2.830/2019 al ministrului finanțelor publice privind prospectele de emisiune a certificatelor de
trezorerie cu discont și a obligațiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii septembrie 2019 - M. Of. nr.
726 din 4 septembrie 2019;
Ordinul nr. 6/2019 al Băncii Naționale a României privind stabilirea cerințelor pentru recunoașterea
organismelor de formare profesională în domeniul Legii nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare
- M. Of. nr. 725 din 3 septembrie 2019;
Hotărârea nr. 620/2019 a Guvernului României pentru modificarea și completarea art. 3 din Hotărârea
Guvernului nr. 549/2018 privind condițiile, procedura și termenele de restituire a sumelor reprezentând
ajutor de stat pentru suportarea unei părți din accizele calculate pentru motorina utilizată drept
combustibil pentru motor - M. Of. nr. 719 din 30 august 2019;
Ordinul nr. 1.266/2.730/2019 al ministrului fondurilor europene și al
ministrului finanțelor publice pentru modificarea anexelor nr. 1-3 la
Instrucțiunile de aplicare a prevederilor art. 12 din Hotărârea Guvernului nr.
399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul
operațiunilor finanțate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social
european și Fondul de coeziune 2014-2020, aprobate prin Ordinul ministrului
fondurilor europene și ministrului finanțelor publice nr. 698/1.425/2016 - M. Of. nr.
715 din 30 august 2019;
Ordinul nr. 2.756/2019 al viceprim-ministrului, interimar, ministrul finanțelor publice privind
modificarea și completarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 2.632/2016 pentru dezvoltarea
serviciilor Ministerului Finanțelor Publice puse la dispoziția autorităților și insituțiilor publice prin sistemul
informatic propriu - M. Of. nr. 715 din 30 august 2019;
Ordinul nr. 2.810/2019 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea procedurii de aplicare a măsurilor
de restructurare a obligațiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018 în cazul debitorilor care au datorii
principale în cuantum mai mare sau egal cu suma de un milion lei - M. Of. nr. 711 din 29 august 2019;

Ordinul nr. 2.806/2019 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Procedurii de acordare a
bonificației pentru plata cu anticipație a sumelor de plată reprezentând contribuție individuală de asigurări
sociale de sănătate, stabilite prin decizii de impunere anuală, potrivit prevederilor art. 1 din Ordonanța de
urgență a Guvernului nr. 31/2019 privind acordarea unor facilități fiscale și pentru modificarea și completarea
Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 11/2018
pentru adoptarea unor măsuri bugetare și pentru modificarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea
personalului plătit din fonduri publice - M. Of. nr. 708 din 28 august 2019;

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1.382 al Comisiei din 2 septembrie 2019 de modificare a
anumitor regulamente de instituire a unor măsuri antidumping sau antisubvenție privind anumite
produse siderurgice care fac obiectul unor măsuri de salvgardare - Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 227
din 3 septembrie 2019;

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1.379 al Comisiei din 28 august 2019
de instituire a unei taxe antidumping definitive la importurile de biciclete
originare din Republica Populară Chineză, astfel cum a fost extinsă la importurile
de biciclete expediate din Indonezia, Malaysia, Sri Lanka, Tunisia, Cambodgia,
Pakistan și Filipine, indiferent dacă au fost sau nu declarate ca fiind originare din
aceste țări, în urma unei reexaminări efectuate în perspectiva expirării măsurilor
în temeiul articolului 11 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2016/1036 - Jurnalul
Oficial al Uniunii Europene L 225 din 29 august 2019;

Decizia (UE) 2019/1378 a Băncii Centrale Europene din 9 august 2019 de
modificare a Deciziei BCE/2014/16 privind instituirea unui comitet
administrativ de control și normele de funcționare ale acestuia
(BCE/2019/27) - Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 224 din 28 august 2019;

Decizia (UE) 2019/1.377 a Băncii Centrale Europene din 31 iulie 2019 privind desemnarea
șefilor de unități operative pentru adoptarea deciziilor delegate privind procedura de
„pașaport”, privind achiziția de participații calificate și privind retragerea autorizațiilor
instituțiilor de credit (BCE/2019/26) - Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 224 din 28 august 2019;

Decizia (UE) 2019/1.376 a Băncii Centrale Europene din 23 iulie 2019 privind delegarea competenței de a
adopta decizii privind procedura de „pașaport”, privind achiziția de participații calificate și privind
retragerea autorizațiilor instituțiilor de credit (BCE/2019/23) - Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 224 din
28 august 2019

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1.374 al Comisiei din 26 august 2019 de redeschidere a
anchetei ca urmare a hotărârii din 3 iulie 2019, în cauza C-644/17, Eurobolt, în ceea ce privește Regulamentul de
punere în aplicare (UE) nr. 723/2011 al Consiliului din 18 iulie 2011 privind extinderea taxei antidumping
definitive impuse prin Regulamentul (CE) nr. 91/2009 privind importurile de anumite elemente de fixare din fier
sau oțel originare din Republica Populară Chineză la importurile de anumite elemente de fixare din fier sau oțel
expediate din Malaysia, indiferent dacă au fost sau nu declarate ca provenind din Malaysia - Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene L 223 din 27 august 2019;

Proiecte legislative
Ministerul Finanțelor Publice

Proiectul de ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr.
660/2017 privind aprobarea Procedurii de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la
distanţă între Ministerul Finanţelor Publice/organul fiscal central şi persoanele fizice, persoanele
juridice şi alte entităţi fără personalitate juridică prin care se urmărește, între altele, majorarea
termenelor de păstrare la dispoziţia contribuabilului în SPV, pentru anumite documente emise de către
Ministerul Finanţelor Publice/Agenţia Naţională de Administrare Fiscală având în vedere durata de
valabilitate a acestora. În acest context, pentru o mai bună transparenţă, termenele de păstrare sunt
prevăzute expres în Anexa la prezentul ordin; includerea în categoria documentelor ce pot face obiectul
comunicării prin SPV şi a informaţiilor cu privire la evidenţa creanţelor fiscale; includerea în categoria
documentelor ce pot face obiectul comunicării prin SPV şi a informaţiilor cu privire la evidenţa
creanţelor fiscale - publicat în data de 4 septembrie 2019;

Senatul României

Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii societăților nr.
31/1990 și a Legii contabilității nr. 82/1991, pentru instituirea unor măsuri privind
societățile decapitalizate care vizează interzicerea acordării de avansuri sau
împrumuturi acționarilor/asociaților - inclusiv în cazul în care aceștia reprezintă entități
afiliate - la societățile care optează pentru distribuiri trimestriale de dividende, până nu
se regularizează sumele astfel distribuite în cursul anului; clarificarea surselor din care
pot fi distribuite dividende - menționarea explicită a elementelor de capitaluri proprii care pot fi distribuite
ca dividende asigură o interpretare unitară a conceptului de „rezerve distribuibile/disponibile pentru
distribuire”; introducerea de prevederi exprese referitoare la acoperirea cu prioritate din profitul curent, a
pierderilor contabile reportate și constituirea rezervelor prevăzute de cerințele legale sau statutare, înainte
de distribuirea de dividende; desemnarea autorităților cu competență în domeniul monitorizării entităților
care se confruntă cu probleme financiare în raport cu nivelul legal de capital, respectiv Ministerul Finanțelor
Publice - Agenția Națională de Administrare Fiscală și Oficiul Național al Registrului Comerțului; prevederea
expresă a unei soluții suplimentare la îndemâna societății la care activul net a scăzut sub jumătate din
capitalul social, și anume conversia în acțiuni/părți sociale a creanțelor acționarilor/asociaților față de
societate, rezultate din împrumuturi sau alte finanțări acordate de aceștia - publicat în data de 2 septembrie
2019;

Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal - publicat
în data de 2 septembrie 2019;

Propunere legislativă pentru reglementarea unor măsuri în domeniul competenței de control a
Ministerului Finanțelor Publice și modificarea și completarea unor acte normative, care are în vedere
completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuții pentru finanțarea
unor cheltuieli în domeniul sănătății, publicată în M. Of. al României, Partea I, nr. 680 din 26 septembrie 2011,
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 184/2015, cu modificările și completările ulterioare;
modificarea Legii nr. 85/2003 - legea minelor, publicată în M. Of., Partea I, nr. 197 din 27 martie 2003, cu
modificările și completările ulterioare; modificarea Legii nr. 238/2004 - legea petrolului, publicată în M. Of., Partea
I, nr. 535 din 15 iunie 2004, cu modificările și completările ulterioare; precum și reglementarea efectuării
controlului - publicat în data de 2 septembrie 2019;

Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind
întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile
administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație
majoritară - publicat în data de 2 septembrie 2019;

Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 23/2017
privind plata defalcată a TVA - publicat în data de 2 septembrie 2019;

Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de
urgență a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea
implementării programului „Prima casă”, precum și pentru aprobarea
unor măsuri de aplicare acestuia - publicat în data de 2 septembrie 2019;

Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind
Codul de procedură fiscală și a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și
aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare - publicat în data de 2 septembrie 2019;

Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 10/2015 pentru organizarea
Loteriei bonurilor fiscale, precum și pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.
28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale publicat în data de 2 septembrie 2019.
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