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Acte adoptate

Ordinul nr. 9/2019 al Băncii Naționale a României pentru modificarea și completarea Ordinului Băncii
Naționale a României nr. 4/2015 privind funcționarea sistemului de plăți TARGET2 - România - M. Of. nr. 920 din
14 noiembrie 2019;

Legea nr. 210/2019 privind activitatea de emitere de monedă electronică - M. Of. nr. 914 din 13 noiembrie
2019;

Legea nr. 209/2019 privind serviciile de plată și pentru modificarea unor acte normative - M.
Of. nr. 913 din 13 noiembrie 2019;

Ordinul nr. 1.142/2019 al Secretariatului General al Guvernului pentru
aprobarea Procedurii de anulare a obligațiilor de plată accesorii potrivit art. 33
din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor failități fiscale -
M. Of. nr. 908 din 11 noiembrie 2019;

Ordinul nr. 8/2019 al Băncii Naționale a României privind aplicarea Standardelor
Internaționale de Raportare Financiară de către instituțiile financiare nebancare - M.
Of. nr. 908 din 11 noiembrie 2019;

Legea nr. 207/2019 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 108/2018 privind
modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 10/2017 pentru stimularea înființării de noi
întreprinderi mici și mijlocii - M. Of. nr. 908 din 11 noiembrie 2019;

Legea nr. 202/2019 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 113/2018 pentru modificarea și
completarea art. 38 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare,
modificarea și completarea unor ate normative și prorogarea unor termene - M. Of. nr. 903 din 8 noiembrie
2019;

Legea nr. 199/2019 privind unele măsuri referitoare la inspectorii antifraudă din cadrul Agenției Naționale de
Administrare Fiscală - Direcția de combatere a fraudelor - M. Of. nr. 903 din 8 noiembrie 2019;



Regulamentul delegat (UE) 2019/1.867 al Comisiei din 28 august 2019 de completare a Regulamentului
(UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește stabilirea finanțării forfetare
- Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 289 din 8 noiembrie 2019;

Proiecte legislative

Senatul României

Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2000
cu privire la asociații și fundații în sensul ca alegerea și revocarea membrilor consiliului
director și dobândirea sau pierderea calității unei persoane de membru al asociației se vor
efectua în conformitate cu prevederile statutului asociației respective, înscrierea acestor
modificări în Registrul asociațiilor și fundațiilor făcându-se exclusiv pentru opozabilitate față
de terți - publicat în data de 28 octombrie 2019.
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Direcția servicii asistență profesională membri

Propunere legislativă pentru reglementarea unor măsuri privind
cadrul general aplicabil băncilor naționale de dezvoltare din România
- publicat în data de 11 noiembrie 2019;

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1867&from=RO
https://www.senat.ro/legis/lista.aspx?nr_cls=b505&an_cls=2019
https://www.senat.ro/legis/lista.aspx?nr_cls=b517&an_cls=2019

