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Acte adoptate
Circulara nr. 17/2019 a Băncii Naționale a României privind rata dobânzii plătite la rezervele minime
obligatorii constituite în lei începând cu perioada de aplicare 24 august-23 septembrie 2019 - M. Of. nr. 748 din
13 septembrie 2019;
Ordinul nr. 2.288/2019 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind procedura de
transfer al sumelor recuperate în cadrul asistenței reciproce la recuperare și pentru aprobarea modelului și
conținutului unor formulare - M. Of. nr. 741 din 11 septembrie 2019;
Ordinul nr. 2.883/2019 al ministrului finanțelor publice pentru completarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea și utilizarea
resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 201/2003, aprobate prin
Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.235/2003 - M. Of. nr. 738 din 10 septembrie 2019;

Regulamentul nr. 2/2019 privind prevenirea și combaterea spălării banilor și
finanțării terorismului - M. Of. nr. 736 din 9 septembrie 2019;

Ordinul nr. 1.296/2019 al ministrului pentru mediul de afaceri, comerț și
antreprenoriat privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis prevăzute în cadrul
Programului național multianual pentru dezvoltarea antreprenoriatului în rândul
femeilor din sectorul întreprinderilor mici și mijlocii - M. Of. nr. 736 din 9 septembrie
2019;

Ordinul nr. 2.876/2019 al viceprim-ministrului, interimar, ministrul finanțelor publice pentru
modificarea și completarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor
publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin
Ordinul ministrului finanțelor publice - M. Of. nr. 729 din 5 septembrie 2019;

Decizia (UE) 2019/1.558 a Băncii Centrale Europene din 12 septembrie 2019 de modificare a Deciziei (UE)
2019/1.311 privind o a treia serie de operațiuni țintite de refinanțare pe termen mai lung (BCE/2019/28) Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 238 din 16 septembrie 2019;

Decizia nr. 190/2019 a Comitetului mixt al SEE din 10 iulie 2019 de modificare a anexei IX (Servicii financiare)
și a anexei XIX (Protecția consumatorilor) la Acordul privind SEE [2019/1.402] - Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene L 235 din 12 septembrie 2019;

Decizia nr. 188/2019 a Comitetului mixt al SEE din 10 iulie 2019 de modificare a anexei IX (Servicii financiare)
la Acordul privind SEE [2019/1.401] - Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 235 din 12 septembrie 2019;

Decizia nr. 84/2019 a Comitetului mixt al SEE din 29 martie 2019 de modificare a anexei IX (Servicii financiare)
la Acordul privind SEE [2019/1.400] - Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 235 din 12 septembrie 2019;

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1.394 al Comisiei din 10
septembrie 2019 de modificare și rectificare a Regulamentului de punere în
aplicare (UE) 2015/2.447 în ceea ce privește anumite norme privind
supravegherea pentru punerea în liberă circulație și ieșirea de pe teritoriul
vamal al Uniunii - Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 234 din 11 septembrie
2019;

Orientarea (UE) 2019/1.386 a Băncii Centrale Europene din 7 iunie 2019 de
modificare a Orientării BCE/2014/15 privind statisticile monetare și financiare
(BCE/2019/18) - Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 227 din 3 septembrie 2019;

Proiecte legislative

Guvernul României

Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 332/2014 privind instituirea
unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investițiilor care promovează dezvoltarea regională prin
crearea de locuri de muncă - republicat în data de 11 septembrie 2019;

Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea
unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în economie, care
completează schema de ajutor de stat cu prevederi permise de Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17
iunie 2014, astfel încât să se asigure atingerea obiectivelor schemei de ajutor de stat, respectiv dezvoltarea
regională - republicat în data de 11 septembrie 2019;

Senatul României

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 241/2005 pentru prevenirea şi
combaterea evaziunii fiscale care incriminează ca faptă de evaziune fiscală reținerea și neplata, încasarea și
neplata, ori, după caz, nereținerea sau neîncasarea, în cel mult 30 de zile de a termenul de scadență prevăzut
de lege, a impozitului pe dividendele plătite de o persoană juridică română către o persoană juridică română,
impozitului pentru veniturile din activități independente realizate în baza contractelor de activitate sportivă,
impozitului pe veniturile din drepturile de proprietate intelectuală, impozitului pe veniturile din drepturile de
proprietate intelectuală, impozitului pe venitul din salarii și asimilate salariilor, impozitului pe veniturile din
arendă și altele asemenea, prevăzute în anexă - publicat în data de 13 septembrie 2019.
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