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Acte adoptate

Circulara nr. 24/2019 a Băncii Naționale a României privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime
obligatorii constituite în lei și în dolari SUA începând cu perioada de aplicare 24 octombrie-23 noiembrie 2019 -
M. Of. nr. 933 din 20 noiembrie 2019;

Ordinul nr. 10/2019 al Băncii Naționale a României privind amortizorul aferent instiuțiilor de credit
autorizate în România și identificate drept alte instituții de importanță sistemică (O-SII) - M. Of. nr. 933 din 20
noiembrie 2019;

Ordinul nr. 3.494/2019 al ministrului finanțelor publice pentru completarea
Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 3.265/2019 privind reguli de
elaborare de către instituțiile publice a situațiilor financiare întocmite începând
cu finele trimestrului III al anului 2019 - M. Of. nr. 923 din 15 noiembrie 2019;

Proiecte legislative

Guvernul României

Proiect de Hotărâre pentru modificarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 246/2010 privind numirea
guvernatorului şi a viceguvernatorului României în Consiliul Guvernatorilor Băncii pentru Comerţ şi
Dezvoltare a Mării Negre, prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 921/2018 pentru stabilirea nivelului de
reprezentare a României în Consiliul Guvernatorilor şi Consiliul Directorilor Băncii Internaţionale de
Investiţii şi în Consiliul Băncii Internaţionale de Cooperare Economică, și prevederilor Hotărârii
Guvernului nr. 110/2019 pentru stabilirea nivelului de reprezentare a României în Consiliul
guvernatorilor Băncii Asiatice de Investiţii în Infrastructură, proiect ce are ca scop modificarea articolelor
care fac referire la nivelul de reprezentare al României în cadrul Consiliului Guvernatorilor Băncii pentru Comerț
și Dezvoltare a Mării Negre, Consiliului Guvernatorilor, Consiliului Directorilor Băncii Internaţionale de Investiţii,
și Consiliului guvernatorilor Băncii Asiatice de Investiţii în Infrastructură pentru a asigura o mai bună
operativitate și flexibilitate în reprezentarea României în cadrul structurilor de conducere ale acestor instituții
financiare - publicat în data de 18 noiembrie 2019;
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Proiect de Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 34/2009 privind
organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice - publicat în data de 18 noiembrie 2019.

http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/resurse/transparenta/proiectHG3IFIguvernatori_18112019.doc
http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/resurse/transparenta/proiectHGMFP_18112019.docx

