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1.  Legea  nr.  163/2018 pentru  modificarea  şi  completarea  Legii  contabilităţii  nr.
82/1991,  modificarea  şi  completarea  Legii  societăţilor  nr.  31/1990,  precum  şi
modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei (M. Of.
nr. 595 din 12 iulie 2018)

2.  Legea nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare (M. Of. nr. 599 din 13
iulie 2018)

3.  Ordonanţa  de  urgenţă  a  Guvernului  nr.  60/2018 pentru  modificarea  şi
completarea unor acte normative din domeniul forţei de muncă (M. Of. nr. 577 din 9
iulie 2018)

4. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 62/2018 privind unele măsuri de asigurare
a  personalului  necesar  pregătirii  şi  exercitării  de  către  România  a  Preşedinţiei
Consiliului Uniunii Europene în primul semestru al anului 2019 (M. Of. nr. 602 din 13
iulie 2018)

5.  Ordonanţa  de  urgenţă  a  Guvernului  nr.  63/2018 privind  compensarea  unor
creanţe  reciproce  între  statul  român  şi  persoanele  beneficiare  ale  legilor  din
domeniul restituirii proprietăţii, precum şi pentru prorogarea unui termen (M. Of. nr.
602 din 13 iulie 2018)

6.  Hotărârea Guvernului nr. 476/2018 privind modificarea şi completarea Hotărârii
Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca
obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în economie (M. Of. nr. 580 din 9
iulie 2018)

7.  Ordinul comun al ministrului finanţelor publice şi al ministrului muncii şi justiţiei
sociale  nr.  2424/1723/2018  privind  aprobarea  Procedurii  de transmitere  de către
casele teritoriale de pensii către organele fiscale centrale a titlurilor executorii prin
care sunt individualizate debite reprezentând sume încasate necuvenit cu titlu  de
prestaţii  de  asigurări  sociale/alte  drepturi  prevăzute  de  legi  speciale,  conform
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prevederilor  art.  181 alin.  (3) din  Legea nr.  263/2010 privind sistemul unitar  de
pensii publice (M. Of. nr. 579 din 9 iulie 2018)

8.  Decizia  Curţii  Constituţionale  nr.  354/2018 referitoare  la  excepţia  de
neconstituţionalitate  a  dispoziţiilor  art.  252^3  alin.  (3)  teza  finală  din  Codul  de
procedură penală (M. Of. nr. 579 din 9 iulie 2018)

9. Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 6/2018 privind
aprobarea  modelului  de  împuternicire  pentru  consultantul  fiscal/societatea  de
consultanţă fiscală (M. Of. nr. 588 din 11 iulie 2018) 
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