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Acte adoptate

Ordinul nr. 3.214/2019 al ministrului finanțelor publice privind prospectul de emisiune a titlurilor de stat
emise în vederea despăgubirii persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii și
Consemnațiuni C.E.C. - S.A. în vederea achiziționării de autoturisme - M. Of. nr. 844 din 17 octombrie 2019;

Hotărârea nr. 752/2019 a Guvernului României privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a
sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale conform art. 20 alin.
(3) din Ordonanța Guvernului nr. 12/2019 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2019 - M. Of.
nr. 843 din 16 octombrie 2019;

Circulara nr. 20/2019 a Băncii Naționale a României privind ratele dobânzilor
plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei la rezervele minime
obligatorii constituite în lei și în dolari SUA începând cu perioada de aplicare 24
septembrie - 23 octombrie 2019 - M. Of. nr. 841 din 16 octombrie 2019;

Ordinul nr. 3.175/1.308/2019 al ministrului finanțelor publice și al ministrului
muncii și justiției sociale privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se
acordă sub formă de tichete de creșă pentru semestrul II al anului 2019 - M. Of. nr. 841
din 16 octombrie 2019;

Ordinul nr. 1.439/2019 al ministrului pentru mediul de afaceri, comerț și antreprenoriat pentru
modificarea Ordinului ministrului pentru mediul de afaceri, comerț și antreprenoriat nr. 1.229/2019 privind
aprobarea Schemei de ajutor de minimis prevăzute în cadrul Programului UNCTAD/EMPRETEC - România
pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii - M. Of. nr. 833 din 14 octombrie 2019;

Ordinul nr. 3.217/2019 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind
utilizarea instrumentelor financiare derivate în scopul realizării operațiunilor de administrare a riscurilor
asociate obligațiilor de natura datoriei publice guvernamentale - M. Of. nr. 830 din 11 octombrie 2019;

Legea nr. 179/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 52/1997 privind regimul
juridic al francizei, precum și pentru modificarea art. 7 pct. 15 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal - M. Of.
nr. 829 din 11 octombrie 2019;

Legea nr. 172/2019 pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal - M. Of. nr. 815 din 8 octombrie
2019;

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1.730 al Comisiei din 15 octombrie 2019 de fixare, pentru
anul fiscal 2020 al FEGA, a ratelor dobânzii care urmează să fie aplicate pentru calcularea cheltuielilor de
finanțare a măsurilor de intervenție constând în achiziționarea, depozitarea și comercializarea stocurilor Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 264 din 17 octombrie 2019;

Regulamentul (UE) 2019/1.677 al Băncii Centrale Europene din 27 septembrie 2019 de
modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.333/2014 privind statisticile referitoare la piețele monetare
- Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 257 din 8 octombrie 2019;

Proiecte legislative

Ministerul Finanțelor Publice

Proiect de ordin pentru completarea Ordinului nr. 1386/2019 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind virarea la bugetul de stat de către Ministerul Sănătăţii şi Ministerul
Tineretului şi Sportului a disponibilităţilor prevăzute la art. 57 şi 59 din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor
publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi
prorogarea unor termene - publicat în data de 21 octombrie 2019;

Agenția Națională de Administrare Fiscală

Proiect de ordin de modificare a Ordinului nr. 3.731 din 29 decembrie 2016 privind aprobarea
modelului-cadru al protocolului de cooperare în vederea schimbului de informaţii între Agenția
Națională de Administrare Fiscală şi instituţiile financiare nebancare - publicat în data de 25 octombrie
2019;

Proiect de ordin pentru modificarea şi completarea Anexei la Ordinul preşedintelui Agenţiei
Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3737/2016 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a
persoanelor impozabile, în vederea utilizării unuia dintre regimurile speciale pentru servicii
electronice, de telecomunicaţii, de radiodifuziune sau televiziune, precum şi pentru declararea taxei
pe valoarea adăugată, potrivit prevederilor art. 314 şi art. 315 din Codul fiscal, în situaţia în care
România este stat membru de înregistrare - publicat în data de 15 octombrie 2019;

Senatul României

Propunere legislativă privind protecția consumatorilor împotriva dobânzilor excesive - publicat în
data de 23 octombrie 2019;

Propunere legislativă privind protecția consumatorilor față de executările silite
abuzive sau intempestive - publicat în data de 23 octombrie 2019;

Propunere legislativă privind protecția consumatorilor contra riscului
valutar în contractele de credit - publicat în data de 23 octombrie 2019;

Propunere legislativă privind protecția consumatorilor contra cesiunilor
speculative de creanțe - publicat în data de 23 octombrie 2019.
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