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1. Legea nr.  132/2019 din 11 iulie 2019 pentru modificarea şi  completarea
Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate
de zilieri (M.Of. nr. 575 din 15 iulie 2019).

2.  Ordinul  preşedintelui  Agenției  Naționale  de  Administrare  Fiscală  nr.
1984/2019 din 12 iulie 2019 pentru aprobarea Procedurii privind modalitatea de
ducere  la  îndeplinire  a  atribuţiilor  Agenţiei  Naţionale  de  Administrare  Fiscală  în
domeniul sancţiunilor internaţionale (M.Of. nr. 583 din 16 iulie 2019).

3.  Hotărârea  Guvernul  României  nr.  454/2019  din  3  iulie  2019 privind
modificarea  şi  completarea  Normelor  metodologice  de  aplicare  a  Ordonanţei
Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a
bunurilor  intrate,  potrivit  legii,  în  proprietatea  privată  a  statului,  aprobate  prin
Hotărârea Guvernului nr. 731/2007 (M.Of. nr. 585 din 17 iulie 2019).

4. Legea nr. 136/2019 din 12 iulie 2019 pentru abrogarea alin. (1), (2) şi (4)
ale  art.  40  din  Ordonanţa  Guvernului  nr.  27/2011  privind  transporturile  rutiere,
precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
28/1999  privind  obligaţia  operatorilor  economici  de  a  utiliza  aparate  de  marcat
electronice fiscale (M.Of. nr. 587 din 17 iulie 2019).

5.  Ordinul  preşedintelui  Agenției  Naționale  de  Administrare  Fiscală  nr.
1888/2019 din  3  iulie  2019  privind  modificarea  şi  completarea  Ordinului
preşedintelui  Agenţiei  Naţionale  de  Administrare  Fiscală  nr.  631/2016  pentru
aprobarea  modelului  şi  conţinutului  unor  formulare  de  înregistrare/anulare  a
înregistrării  în  scopuri  de taxă pe valoarea  adăugată (M.Of.  nr.  592 din  18 iulie
2019). 

6.  Ordinul  ministrului  finanțelor  publice      nr.  2493/2019   din  8  iulie  2019
pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2019 a operatorilor
economici,  precum şi pentru modificarea şi  completarea unor prevederi  contabile
(M.Of. nr. 596 din 19 iulie 2019).
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