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1.  Ordinul  preşedintelui  Agenției  Naționale  de  Administrare  Fiscală    nr.  
2098/2019 din 30 iulie 2019     pentru modificarea Procedurii privind emiterea şi
comunicarea  unor  acte  administrative  şi  de  executare  pentru  debitorii  care
înregistrează obligaţii  fiscale restante sub o anumită limită,  aprobată prin Ordinul
preşedintelui  Agenţiei  Naţionale  de Administrare  Fiscală  nr.  727/2019  (M.Of.  nr.
673 din 13 august 2019).

2.  Ordinul  preşedintelui  Agenției  Naționale  de  Administrare  Fiscală    nr.  
2153/2019  din  2  august  2019 privind  aprobarea  înfiinţării  organului  de
executare  silită  pentru  îndeplinirea  unor  acte  de  executare  silită  prin  procese
electronice masive (M.Of. nr. 673 din 13 august 2019).

3. Ordinul viceprim-ministrului, interimar, ministrului finanțelor publice  ,   şi  
preşedintele  Comisiei  Naționale  de  Strategie  şi  Prognoză  nr.
2677/238/2019 din 6 august 2019 pentru modificarea şi completarea Normelor
metodologice de aplicare a art. 1 - 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor
măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea
unor termene, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice şi al preşedintelui
Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză nr. 2.023/172/2019 (M.Of. nr. 672 din
12 august 2019).

4.  Ordinul  preşedintelui  Agenției  Naționale  de  Administrare  Fiscală    nr.  
2094/2019 din  29  iulie  2019 pentru  stabilirea  birourilor  vamale  de  frontieră
abilitate să efectueze formalităţi vamale de punere în liberă circulaţie a benzinelor şi
motorinelor (M.Of. nr. 669 din 12 august 2019).

5. Ordinul  preşedintelui  Agenției  Naționale  de  Administrare  Fiscală  nr.
1975/2019 din 11 iulie 2019 privind sigiliile utilizate în cadrul activităţii Direcţiei
generale antifraudă fiscală (M.Of. nr. 674 din 13 august 2019).
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6.  Ordonanța  Guvernului  nr.  12/2019 din  12  august  2019 cu  privire  la
rectificarea bugetului de stat pe anul 2019 (M.Of. nr. 676 din 14 august 2019).

7.  Ordonanța  Guvernului  nr.  13/2019 din  12  august  2019 cu  privire  la
rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019 (M.Of. nr. 676 din
14 august 2019). 
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