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Acte adoptate

Hotărârea nr. 66/2019 a Senatului României referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului
European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2.012/2002 al Consiliului pentru a oferi
asistență financiară statelor membre în scopul acoperirii sarcinii financiare considerabile suportate de
acestea ca urmare a unei retrageri a Regatului Unit din Uniune fără un acord - COM (2019) 399 final - M. Of.
nr. 970 din 2 decembrie 2019;

Hotărârea nr. 62/2019 a Senatului României referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul
European, Consiliul European, Consiliu și Banca Centrală Europeană - Aprofundarea uniunii economice și
monetare a Europei: o evaluare a situației la patru ani de la Raportul celor cinci președinți - Contribuția
Comisiei Europene la summitul zonei euro din 21 iunie 2019 - COM (2019) 279 final - M. Of. nr. 970 din 2
decembrie 2019;

Ordonanța de urgență nr. 71/2019 a Guvernului României cu privire la
rectifiarea bugetului de stat pe anul 2019 - M. Of. nr. 965 din 29 noiembrie 2019;

Ordinul nr. 3.677/2019 al ministrului finanțelor publice privind prospectul de
emisiune a titlurilor de stat destinate populației, prin intermediul unităților operative
ale Trezoreriei Statului și prin subunitățile poștale din rețeaua Companiei Naționale
„Poșta Română” - S.A., în cadrul Programului Tezaur, aferent lunii decembrie 2019 - M.
Of. nr. 964 din 29 noiembrie 2019;

Ordinul nr. 3.670/2019 al ministrului finanțelor publice privind prospectele de emisiune a certificatelor de
trezorerie cu discont și a obligațiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii decembrie 2019 - M. Of. nr. 962
din 29 noiembrie 2019;

Regulamentul (UE) 2019/2.088 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 noiembrie 2019 privind
informațiile privind durabilitatea în sectorul serviciilor financiare - Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 317 din 9
decembrie 2019;

Directiva (UE) 2019/2.034 a Parlamentului European și a Consiliului din 27 noiembrie 2019 privind
supravegherea prudențială a firmelor de investiții și de modificare a Directivelor 2002/87/CE, 2009/65/CE,
2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE și 2014/65/UE - Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 314 din 5 decembrie
2019;

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.317.01.0001.01.RON&toc=OJ:L:2019:317:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.314.01.0064.01.RON&toc=OJ:L:2019:314:TOC


Regulamentul (UE) 2019/2.075 al Comisiei din 29 noiembrie 2019 de modificare a Regulamentului
(CE) nr. 1.126/2008 de adoptare a anumitor standarde internaționale de contabilitate în conformitate
cu Regulamentul (CE) nr. 1.606/2002 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește
Standardele Internaționale de Contabilitate 1, 8, 34, 37 și 38, Standardele Internaționale de Raportare
Financiară 2, 3 și 6, Interpretările 12, 19, 20 și 22 ale Comitetului pentru interpretarea standardelor
internaționale de raportare financiară și Interpretarea 32 a Comitetului permanent pentru
interpretarea standardelor - Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 316 din 6 decembrie 2019;
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Direcția servicii asistență profesională membri

Regulamentul (UE) 2019/2.033 al Parlamentului European și al Consiliului
din 27 noiembrie 2019 privind cerințele prudențiale ale firmelor de
investiții și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1.093/2010, (UE) nr.
575/2013, (UE) nr. 600/2014 și (UE) nr. 806/2014 -  Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene L 314 din 5 decembrie 2019.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.316.01.0010.01.RON&toc=OJ:L:2019:316:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.314.01.0001.01.RON&toc=OJ:L:2019:314:TOC

