
1

                          

                             

 MONITOARE OFICIALE
CUPRINZÂND APARIŢII LEGISLATIVE CU INCIDENŢĂ FISCALĂ

MARTIE 2019    

                                                                            

Monitorul Oficial
numărul 166 din
1 martie 2019

  Ordinul  Ministrului  Finanţelor  Publice   nr.  1719/2019
pentru aprobarea nivelului accizei specifice la ţigarete

 Nivelul  accizei specifice la  ţigarete în perioada 1 aprilie 2019 - 31 martie
2020 inclusiv este de 366,147 lei/1.000 de ţigarete.

Monitorul Oficial
numărul 171 din
4 martie 2019

Ordinul  Preşedintelui  Agenţiei  Naţionale  de
Administrare  Fiscală  nr.  508/2019 privind  modificarea
anexei  nr.  1  la Ordinul  preşedintelui  Agenţiei  Naţionale de
Administrare  Fiscală  nr.  3.236/2018  pentru  aprobarea
Procedurii  de  înregistrare  a  operatorilor  economici  care
comercializează  în  sistem  angro  sau  en  détail  produse
energetice - benzine, motorine, petrol lampant, gaz petrolier
lichefiat  şi  biocombustibili,  precum  şi  pentru  aprobarea
modelului şi conţinutului unor formulare

 Anexa  nr.  1  la  Ordinul  preşedintelui  Agenţiei  Naţionale  de  Administrare
Fiscală  nr.  3.236/2018  pentru  aprobarea  Procedurii  de  înregistrare  a
operatorilor  economici  care comercializează în sistem angro sau en détail
produse energetice - benzine, motorine, petrol lampant, gaz petrolier lichefiat
şi biocombustibili, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor
formulare, se modifică după cum urmează:
 Punctul  6  alineatul  (1),  litera  d)  care  prevedea  obligaţia  ca  operatorii
economici care intenţionează să distribuie şi să comercializeze angro produse
energetice să deţină spaţii de depozitare corespunzătoare, în proprietate sau
folosinţă - contract de locaţiune, contract de comodat sau cu orice titlu legal,
se abrogă.  
 Se abrogă litera h) de la punctul 6 alineatul (1),  care prevedea obligaţia ca
operatorii  economici  care  intenţionează  să  distribuie  şi  să  comercializeze
angro  produse  energetice,  să  recepţioneze  şi  să  livreze  fizic  produsele
energetice  comercializate  în  baza  atestatului  doar  din  depozitul  angro
autorizat.
  Punctul 6, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    "(2) Condiţiile prevăzute la alin. (1) lit. e) - g) trebuie îndeplinite doar în
situaţia  în  care  operatorii  economici  deţin  spaţii  de  depozitare  pentru
depozitarea produselor energetice pe care le comercializează."
   Punctul 22, litera a) va avea următorul cuprins:
    "a) până la reglementarea deficienţelor constatate de organele competente
atunci  când  operatorul  economic  nu  respectă  oricare  dintre  condiţiile
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prevăzute la pct. 6 alin. (1), respectiv pct. 7, după caz;".

 Ordinul  Preşedintelui  Agenţiei  Naţionale  de
Administrare  Fiscală  nr.  509/2019  pentru  modificarea  şi
completarea Procedurii de publicare a listelor debitorilor care
înregistrează obligaţii fiscale restante, precum şi cuantumul
acestor obligaţii, aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei
Naţionale de Administrare Fiscală nr. 558/2016

  Procedura  de  publicare  a  listelor  debitorilor  care  înregistrează  obligaţii
fiscale restante, precum şi cuantumul acestor obligaţii, aprobată prin Ordinul
preşedintelui  Agenţiei  Naţionale  de  Administrare  Fiscală  nr.  558/2016,
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 78 din 3 februarie 2016,
cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează astfel:
 Punctul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
   "În  vederea  descurajării  acumulării  de  arierate  bugetare  de  către
contribuabili persoane juridice, organele fiscale centrale publică pe pagina de
internet proprie a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală lista debitorilor
persoane  juridice  care  înregistrează  obligaţii  fiscale  restante,  precum  şi
cuantumul  acestor  obligaţii,  pentru  fiecare  buget  administrat  de  organele
fiscale,  conform  anexei  nr.  1.  Obligaţiile  fiscale  restante  care  fac  obiectul
publicării sunt cele notificate conform pct. 9, existente la sfârşitul trimestrului
de raportare şi neachitate la data publicării listei."
   La  punctul  3,  după litera  b)  se  introduce o  nouă literă,  litera b^1),  cu
următorul cuprins:
    "b^1) obligaţiile  fiscale stabilite în acte administrative fiscale contestate
potrivit legii, care sunt garantate potrivit art. 210 şi 211 sau art. 235 din Codul
de procedură fiscală;".
    Punctul 3^1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "3^1. Nu se consideră că un debitor înregistrează obligaţii fiscale restante
în situaţia în care suma obligaţiilor fiscale datorate de debitor este mai mică
sau egală cu suma de rambursat/restituit pentru care există cerere în curs de
soluţionare şi cu sumele certe, lichide şi exigibile pe care debitorul le are de
încasat de la autorităţile contractante."
   Punctul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "4. Nu fac obiectul publicării potrivit pct. 1 obligaţiile fiscale restante al căror
cuantum total este sub următoarele plafoane:
    a) 500.000 lei, în cazul debitorilor care au calitatea de mare contribuabil;
    b) 250.000 lei, în cazul debitorilor care au calitatea de contribuabil mijlociu;
    c) 100.000 lei, în cazul celorlalte categorii de debitori persoane juridice."
    5. Punctul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Lista  va cuprinde:  denumirea debitorilor,  codul  de  identificare fiscală,
precum şi cuantumul total al obligaţiilor fiscale restante, din care:
    a) obligaţii fiscale principale şi obligaţii fiscale accesorii;
  b)obligaţii  fiscale  principale  şi  accesorii  necontestate,  precum  şi  cele
contestate,  respectiv  cele  asupra cărora  contribuabilul  a  exercitat  căile  de
atac prevăzute de lege.  Aceste  obligaţii  vor  fi  menţionate în listă până la
soluţionarea căilor de atac asupra acestora."
    Punctele 12.1 - 12.3 se abrogă.
    Punctele 15 şi 16 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "15. Produsul informatic de întocmire şi transmitere a informaţiilor, precum
şi  gestiunea  acestui  produs  vor  fi  asigurate  de  Centrul  Naţional  pentru
Informaţii Financiare.
    16. De corectitudinea acestor informaţii  care vor fi  transmise Centrului
Naţional pentru Informaţii Financiare în vederea publicării pe site-ul Agenţiei
Naţionale  de  Administrare  Fiscală  răspunde  conducătorul  organului  fiscal
central competent în administrarea obligaţiilor fiscale restante ale debitorilor
ce fac obiectul publicării."
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Monitorul Oficial
numărul 180 din
6 martie 2019

 Ordinul  Ministrului  Finanţelor  Publice  nr.  1750/2019
pentru modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr.
2.873/2016 privind reglementarea procedurii de raportare a
unor  indicatori  economico-financiari  de  către  operatorii
economici cu capital/patrimoniu integral ori majoritar deţinut
direct sau indirect de autorităţile publice centrale ori locale şi
pentru prelungirea termenului de depunere a unor raportări

  Se  modifică  Ordinul  ministrului  finanţelor  publice  nr.  2.873/2016  privind
reglementarea procedurii de raportare a unor indicatori economico-financiari
de  către  operatorii  economici  cu  capital/patrimoniu  integral  ori  majoritar
deţinut direct sau indirect de autorităţile publice centrale ori locale.
  Articolul 9^1 va avea următorul cuprins:
    "Entităţile prevăzute la art. 1 alin. (1), ale căror valori mobiliare sunt admise
la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, au obligaţia transmiterii raportărilor
prin formularul S1001, în termenele prevăzute de Calendarul financiar pe care
îl întocmesc anual conform reglementărilor legale în vigoare, îl publică pe site-
ul propriu şi îl transmit Autorităţii de Supraveghere Financiară şi operatorului
de piaţă/de sistem."
    Articolul 10 va avea următorul cuprins:
   "Nerespectarea  prevederilor  art.  4  -  9^1  se  sancţionează  conform
dispoziţiilor legale în vigoare."

Monitorul Oficial
numărul 196 din
12 martie 2019

 Legea nr. 47/2019 Legea bugetului asigurărilor sociale de
stat pe anul 2019

  Legea  prevede  şi  autorizează  pentru  anul  bugetar  2019  veniturile  pe
capitole şi subcapitole şi cheltuielile pe destinaţii pentru bugetul asigurărilor
sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru şomaj, bugetele fondurilor externe
nerambursabile,  sinteza  bugetelor  instituţiilor  publice  finanţate  parţial  din
venituri proprii, precum şi reglementări specifice exerciţiului bugetar al anului
2019.

Monitorul Oficial
numărul 197 din
12 martie 2019

 Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 14/2019 pentru
aprobarea  plafoanelor  unor  indicatori  specificaţi  în  cadrul
fiscal-bugetar pe anul 2019

 Ordonanţa de urgenţă aprobă plafoanele unor indicatori specificaţi în cadrul
fiscal-bugetar, potrivit dispoziţiilor art. 26 alin. (2) şi art. 29 alin. (1) din Legea
responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată, precum şi plafoanele
prevăzute  la  art.  1  alin.  (5)  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, cu completările ulterioare.

Monitorul Oficial
numărul 204 din
14 martie 2019

 Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 15/2019 pentru
prorogarea unor termene

 În  anul  2019,  termenul  de  15 martie  inclusiv  prevăzut  pentru depunerea
Declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de
persoanele  fizice,  în  situaţiile  reglementate  de Legea nr.  227/2015 privind
Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare
Codul fiscal, se prorogă până la data de 31 iulie 2019 inclusiv.
  În  anul  2019,  termenul de 15 martie  inclusiv  prevăzut  pentru depunerea
formularului 230 "Cerere privind destinaţia sumei reprezentând 2% sau 3,5%
din  impozitul  anual  pe  veniturile  din  salarii  şi  din  pensii",  în  situaţiile
reglementate de Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor
metodologice  de  aplicare  a  Legii  nr.  227/2015  privind  Codul  fiscal,  cu
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modificările  şi  completările  ulterioare,  se prorogă până la  data de 31 iulie
2019 inclusiv.
  În anul 2019, termenul de 15 martie inclusiv prevăzut pentru plata impozitului
pe venit şi a contribuţiilor sociale obligatorii, datorate de persoanele fizice în
situaţiile reglementate de Codul fiscal,  se prorogă până la data de 31 iulie
2019 inclusiv.
  În anul 2019, termenul de 31 martie inclusiv prevăzut la art. 151 alin. (24) din
Codul fiscal se prorogă până la data de 16 august 2019 inclusiv.
   În anul 2019, termenul de 15 martie inclusiv prevăzut la art. 133 alin. (15) lit.
a) din Codul fiscal pentru acordarea bonificaţiei se prorogă până la data de 31
iulie 2019 inclusiv.

Monitorul Oficial
numărul 211 din
18 martie 2019

  Ordinul  Ministrului  Finanţelor  Publice  nr.  1754/2019
privind  indicele  preţurilor  de  consum  utilizat  pentru
actualizarea plăţilor anticipate în contul impozitului pe profit
anual

 Pentru  anul  fiscal  2019,  indicele  preţurilor  de  consum  utilizat  pentru
actualizarea  plăţilor  anticipate  în  contul  impozitului  pe  profit  anual  este
102,8%.

Monitorul Oficial
numărul 220 din
21 martie 2019

 Ordinul  Preşedintelui  Agenţiei  Naţionale  de
Administrare  fiscală  nr.  727/2019 pentru  aprobarea
Procedurii  privind  emiterea  şi  comunicarea  unor  acte
administrative  şi  de  executare  pentru  debitorii  care
înregistrează obligaţii fiscale restante sub o anumită limită şi
pentru  modificarea  Procedurii  privind  stabilirea  obligaţiilor
fiscale  accesorii  reprezentând  penalităţi  de  nedeclarare,
aprobată  prin  Ordinul  preşedintelui  Agenţiei  Naţionale  de
Administrare Fiscală nr. 3.834/2015

  Se  aprobă  Procedura  privind  emiterea  şi  comunicarea  unor  acte
administrative  şi  de  executare  pentru  debitorii  care  înregistrează  obligaţii
fiscale restante sub o anumită limită.
   Creanţele fiscale restante administrate de organul fiscal central competent
în  administrarea  obligaţiilor  fiscale  ale  debitorului,  amenzile  de  orice  fel,
precum  şi  alte  creanţe  bugetare  înscrise  în  titluri  executorii  de  creanţă
bugetară, transmise spre recuperare organului fiscal, aflate în sold la data de
31 decembrie a anului, al căror plafon este prevăzut pentru anulare de Legea
nr.  207/2015  privind  Codul  de  procedură  fiscală,  cu  modificările  şi
completările  ulterioare,  se scad din evidenţele fiscale în primele 7 zile  ale
anului următor.
 Potrivit  ordinului,  se  vor  emite,   următoarele  acte  administrative  şi  de
executare:
    a) decizii referitoare la obligaţiile fiscale accesorii reprezentând dobânzi şi
penalităţi de întârziere;
    b) decizii referitoare la obligaţiile fiscale accesorii reprezentând penalităţi de
nedeclarare;
    c) decizii de majorare a penalităţilor de nedeclarare;
    d) decizii de reducere a penalităţilor de nedeclarare;
    e) somaţii;
    f) titluri executorii;
    g) adrese de înfiinţare a popririi asupra disponibilităţilor băneşti;
    h) adrese de înfiinţare a popririi  asupra sumelor datorate debitorului de
către terţi;
    i) adrese de înştiinţare privind înfiinţarea popririi.
  Pentru  operarea  scăderii  din  evidenţele  fiscale,  în  scopul  încadrării  în
plafonul prevăzut la alin. (2) se are în vedere suma totală a obligaţiilor fiscale,
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a amenzilor  de orice fel,  precum şi a obligaţiilor  bugetare înscrise în titluri
executorii de creanţă bugetară, datorate şi neachitate de către un debitor.

Monitorul Oficial
numărul 222 din
21 martie 2019

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului  nr.  18/2019 privind
modificarea  şi  completarea  art.  II  din  Legea  nr.  145/2018
pentru  aprobarea  Ordonanţei  de  urgenţă  a  Guvernului  nr.
18/2018  privind  adoptarea  unor  măsuri  fiscal-bugetare  şi
pentru modificarea şi completarea unor acte normative

  Prin derogare de la Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările
şi  completările  ulterioare,  în  contextul  pregătirii,  organizării  şi  desfăşurării
Turneului  final  al  Campionatului  European  de  Fotbal  2020  se  prevăd
următoarele:
  Entităţile  nerezidente  organizatoare  ale  Turneului  final  al  Campionatului
European de Fotbal 2020, inclusiv filialele nerezidente ale acestora, implicate
în  activităţile  de  pregătire,  organizare  şi  desfăşurare  a  turneului,  nu  sunt
contribuabili  în  înţelesul  impozitului  pe  profit  pentru  aceste  activităţi,  iar
derularea acestor activităţi în România nu conduce la existenţa unui sediu
permanent în România. Confirmarea filialelor nerezidente care au legătură cu
pregătirea, organizarea şi  desfăşurarea turneului se face de către entităţile
nerezidente organizatoare."
  Veniturile  din  pregătirea,  organizarea  şi  desfăşurarea  Turneului  final  al
Campionatului European de Fotbal 2020 realizate din România de entităţile
nerezidente organizatoare ale turneului,  inclusiv de filialele nerezidente ale
acestora  confirmate  potrivit  pct.  1,  sunt  venituri  neimpozabile  în  înţelesul
impozitului pe veniturile obţinute din România de nerezidenţi.
   Veniturile realizate de persoane juridice, altele decât cele prevăzute la pct.
1,  implicate  în  pregătirea,  organizarea  şi  desfăşurarea  Turneului  final  al
Campionatului  European  de  Fotbal  2020,  sunt  venituri  neimpozabile  în
înţelesul impozitului pe profit şi sunt venituri scutite în înţelesul impozitului pe
veniturile obţinute din România de nerezidenţi, după caz. Persoanele juridice
sunt confirmate ca având legătură cu pregătirea, organizarea şi desfăşurarea
turneului de către entităţile nerezidente organizatoare. În cazul persoanelor
juridice române, veniturile sunt neimpozabile dacă acestea au ca scop unic
pregătirea,  organizarea  şi  desfăşurarea  Turneului  final  al  Campionatului
European de Fotbal 2020. Pentru aceste persoane juridice române sunt de
asemenea neimpozabile şi veniturile realizate din redevenţe şi din distribuţii
de active în caz de lichidare.
  Veniturile realizate de persoane fizice nerezidente implicate în pregătirea,
organizarea şi  desfăşurarea Turneului  final  al  Campionatului  European de
Fotbal 2020 sunt venituri neimpozabile în înţelesul impozitului pe venit şi al
impozitului  pe  veniturile  obţinute  din  România  de  nerezidenţi,  după  caz.
Persoanele  fizice  sunt  confirmate  ca  având  legătură  cu  pregătirea,
organizarea  şi  desfăşurarea  turneului  de  către  entităţile  nerezidente
organizatoare."

Monitorul Oficial
numărul 223 din
22 martie 2019

 Ordinul  Preşedintelui  Agenţiei  Naţionale  de
Administrare  Fiscală  nr.  819/2019 pentru  aprobarea
Procedurii privind organizarea Registrului entităţilor/unităţilor
de cult pentru care se acordă deduceri fiscale, precum şi a
modelului şi conţinutului unor formulare

Se aprobă Procedura privind organizarea Registrului  entităţilor/unităţilor  de
cult pentru care se acordă deduceri fiscale.
Se aprobă modelul şi conţinutul următoarelor formulare:
 a)  formular  163  "Cerere  de  înscriere/radiere  în/din  Registrul
entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale";
    b) formular 164 "Decizie privind aprobarea/respingerea cererii de înscriere
în Registrul entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale";
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    c) formular 165 "Decizie privind radierea din Registrul entităţilor/unităţilor de
cult pentru care se acordă deduceri fiscale";
    d) formular 166 "Decizie privind îndreptarea erorii la soluţionarea cererii de
înscriere  în  Registrul  entităţilor/unităţilor  de  cult  pentru  care  se  acordă
deduceri fiscale";
    e) formular 167 "Decizie privind îndreptarea erorii la radierea din Registrul
entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale";
  f)  "Referat  privind  soluţionarea  cererii  de  înscriere  în  Registrul
entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale";
     g) "Referat privind radierea din Registrul entităţilor/unităţilor de cult pentru
care se acordă de.
duceri fiscale";
    h) "Referat privind îndreptarea erorilor.
Registrul entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale, se
organizează de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.
. Registrul entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale,
denumit  în  continuare  registru,  se  organizează  de  Agenţia  Naţională  de
Administrare Fiscală.
   Registrul este public, potrivit legii, se afişează pe site-ul Agenţiei Naţionale
de  Administrare  Fiscală,  la  adresa  www.anaf.ro/Informaţii  publice,  şi  este
gestionat  din  punct  de  vedere  informatic  de  către  Centrul  Naţional  de
Informaţii Financiare.
    Registrul cuprinde următoarele informaţii:
    a) denumirea entităţii/unităţii de cult;
    b) codul de identificare fiscală;
    c) adresa domiciliului fiscal;
    d) data înscrierii în registru;
    e) data radierii din registru;
    f) informaţii privind înscrierile şi radierile în/din registru.
   Entitatea/Unitatea de cult  se înscrie  în  registru dacă,  la  data  depunerii
cererii, îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
    a) desfăşoară activitatea în domeniul pentru care a fost constituită;
    b) a îndeplinit toate obligaţiile fiscale declarative prevăzute de lege;
    c) nu are obligaţii fiscale restante la bugetul general consolidat, mai vechi
de 90 de zile de la scadenţă/termen de plată;
    d) a depus situaţiile financiare anuale, prevăzute de lege;
   e) nu a fost declarată inactivă, potrivit art. 92 din Codul de procedură fiscală.
    Condiţia de la lit. d) se consideră îndeplinită în cazul entităţilor/unităţilor de
cult care, potrivit legii, nu sunt obligate să întocmească şi să depună situaţii
financiare anuale.
    Înscrierea în registru se solicită de către entitatea/unitatea de cult, prin
depunerea  formularului  163  "Cerere  de  înscriere/radiere  în/din  Registrul
entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale". În cerere,
entitatea/unitatea  de  cult  declară  pe  propria  răspundere  că  desfăşoară
activitatea în domeniul pentru care a fost constituită.
    Cererea se completează cu ajutorul aplicaţiei informatice afişate pe site-ul
Agenţiei  Naţionale  de  Administrare  Fiscală  şi  se  depune  prin  mijloace
electronice de transmitere la distanţă.
   Împreună cu cererea, entitatea/unitatea de cult depune şi certificatele de
atestare  fiscală  eliberate  de  organele  fiscale  locale,  în  a  căror  evidenţă
aceasta este înregistrată ca plătitor de impozite şi taxe locale.
  Cererea se soluţionează în termen de 10 zile  de la  depunere,  de către
compartimentul  cu  atribuţii  în  gestiunea  registrului  contribuabililor  şi
declaraţiilor fiscale din cadrul organului fiscal competent în a cărui evidenţă
fiscală  este  înregistrată  entitatea/unitatea  de  cult,  denumit  în  continuare
compartiment de specialitate.
   Compartimentul  de  specialitate  verifică  dacă,  la  data  depunerii  cererii,
entitatea/unitatea de cult:
    a) avea îndeplinite toate obligaţiile declarative înscrise în vectorul fiscal,
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până  la  ultimul  termen  legal  de  depunere  a  declaraţiilor  anterior  datei
depunerii cererii;
    b) avea depuse toate situaţiile financiare anuale, prevăzute de lege, cu
termen legal de depunere anterior datei depunerii cererii.
  Compartimentul de specialitate verifică dacă, până la data depunerii cererii,
entitatea/unitatea  de  cult  era  înscrisă  în  Registrul  contribuabililor  declaraţi
inactivi sau dacă i se comunicase o decizie de declarare în inactivitate fiscală/
de îndreptare eroare materială/de reactivare.

Monitorul Oficial
numărul 227 din
25 martie 2019

 Legea  nr.  156/2000 ***  Republicată  privind  protecţia
cetăţenilor români care lucrează în străinătate

  Legea  reglementeazăcondiţiile  de  funcţionare,  precum şi  preocedura  de
înregistrare a persoanelor juridice care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul
României ca agenţi de plasare a forţei demuncă în străinătate.
  Serviciile  specializate de plasare a forţei  de muncă realizate pe teritoriul
României  de  către  un  agent  de  plasare  a  forţei  de  muncă  în  străinătate
constau în informarea, consilierea şi medierea cetăţenilor români în vederea
angajării acestora în străinătate.
  Cetăţenii români care lucrează în străinătate şi sunt încadraţi pe locurile de
muncă prevăzute în contractele care conţin oferte ferme de locuri de muncă,
reglementate la art. 8 alin. (1) lit. b), beneficiază în ţară, în condiţiile legii, de
prestaţiile  acordate  de  sistemul  asigurărilor  sociale  de  sănătate,  sistemul
asigurărilor pentru şomaj sau de sistemul public de pensii şi alte drepturi de
asigurări  sociale,  dacă,  în  temeiul  contractelor  individuale  de  asigurare
încheiate  cu  instituţiile  competente  din  România,  plătesc  contribuţiile
corespunzătoare  stabilite  pe  baza  declaraţiilor  privind  veniturile  lunare
realizate în străinătate sau în condiţiile prevederilor acordurilor bilaterale în
domeniul securităţii sociale încheiate de România cu alte state.

 Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 7/2019
privind încheierea exerciţiului financiar 2018 pentru entităţile
din domeniul asigurărilor

 Norma reglementează încheierea exerciţiului financiar 2018 pentru entităţile
din domeniul asigurărilor
 Norma se aplică următoarelor entităţi:
    a)  asigurătorilor  şi  reasigurătorilor  cu  sediul  pe  teritoriul  României,
persoane juridice române, autorizaţi să îşi desfăşoare activitatea în condiţiile
Legii nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare
şi reasigurare, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) companiilor de brokeraj autorizate în condiţiile Legii nr. 236/2018 privind
distribuţia de asigurări;
    c)  subunităţilor  fără  personalitate  juridică  stabilite  în  România  în
conformitate cu prevederile Legii nr. 237/2015, cu modificările şi completările
ulterioare, sau ale Legii nr. 236/2018, care aparţin unor persoane juridice cu
sediul în state terţe;
    d)  subunităţilor  fără  personalitate  juridică  stabilite  în  România  în
conformitate cu prevederile Legii nr. 237/2015, cu modificările şi completările
ulterioare, sau ale Legii nr. 236/2018, care aparţin unor persoane juridice cu
sediul în alte state membre.

Monitorul Oficial
numărul 229 din
26 martie 2019

  Ordinul  Ministrului  Finanţelor  Publice  nr.  1878/2019
pentru  modificarea  şi  completarea  Normelor  metodologice
privind  organizarea  şi  conducerea  contabilităţii  instituţiilor
publice,  Planul  de  conturi  pentru  instituţiile  publice  şi
instrucţiunile  de  aplicare  a  acestuia,  aprobate  prin  Ordinul
ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005
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 Se modifică şi se completează Normele metodologice privind organizarea şi
conducerea  contabilităţii  instituţiilor  publice,  Planul  de  conturi  pentru
instituţiile  publice  şi  instrucţiunile  de  aplicare  a  acestuia,  aprobate  prin
Ordinul  ministrului  finanţelor  publice  nr.  1.917/2005,  publicat  în  Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 1.186 şi 1.186 bis din 29 decembrie 2005,
cu modificările şi completările ulterioare.

Monitorul Oficial
numărul 237 din
27 martie 2019

Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nr. 5/2019

 În interpretarea dispoziţiilor  art.  133 alin. (4) lit.  e)  din Legea nr. 85/2014,
planul de reorganizare a debitorului nu poate să prevadă eşalonarea la plată
a creanţelor curente (inclusiv a celor bugetare).


