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1. Ordonanța de urgență a guvernului nr. 31/2019 privind acordarea unor facilităţi
fiscale şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal,
pentru  completarea  Ordonanţei  de  urgenţă  a  Guvernului  nr.  11/2018  pentru
adoptarea  unor  măsuri  bugetare  şi  pentru  modificarea  Legii-cadru  nr.  153/2017
privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice (M. Of. nr. 403 din 23 mai
2019)

2. Ordinul ministrul finanţelor publice, ministrul muncii  şi justiţiei  sociale şi
ministrul sănătăţii nr. 2165/837/743/2019 pentru aprobarea modelului, conţinutului,
modalităţii  de  depunere  şi  de  gestionare  a  formularului  112  "Declaraţie  privind
obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a
persoanelor asigurate" (M. Of. nr. 404 din 23 mai 2019)

3.  Decizia  Curții  Constituționale  nr.  634/2018 referitoare  la  excepţia  de
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 296^27 alin. (1) lit. e) şi ale art. 296^30 din
Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal (M. Of. nr. 406 din 23 mai 2019)

4.  Decizia  Curții  Constituționale  nr.  636/2018 referitoare  la  excepţia  de
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 127 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind
Codul fiscal (M. Of. nr. 406 din 23 mai 2019)

5. Decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție nr. 16/2019 referitoare la excepţia de
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 127 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind
Codul fiscal (M. Of. nr. 402 din 22 mai 2019)

6.  Decizia  Curții  Constituționale  nr.  830/2018 referitoare  la  excepţia  de
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 lit. dd) şi art. 11 alin. (1) lit. d) pct. (i) din
Ordonanţa  de  urgenţă  a  Guvernului  nr.  28/1999  privind  obligaţia  operatorilor
economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale (M. Of. nr. 403 din 23
mai 2019)
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