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NOUTĂȚI LEGISLATIVE
DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ PENTRU
CONTRIBUABILI

Actele normative cu incidență în materie fiscală
publicate în Monitorul Oficial al României
în perioada 23 decembrie – 31 decembrie 2019
1. Legea nr. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investiţii alternative şi
pentru modificarea şi completarea unor acte normative (M. Of. nr. 1035 din 24
decembrie 2019)
2. Legea nr. 263/2019 pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
(M. Of. nr. 1054 din 30 decembrie 2019)
3. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 78/2019 privind modificarea unor
acte normative şi stabilirea unor măsuri în domeniul agriculturii, precum şi pentru
aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare (M. Of. nr. 1031 din 23 decembrie 2019)
4. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 89/2019 pentru modificarea art.
511 alin. (1) şi (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2011 privind
comunicaţiile electronice şi modificarea unor acte normative (M. Of. nr. 1059 din
31 decembrie 2019)
5. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3774/2019 privind reglementarea
unor măsuri referitoare la semnarea şi aplicarea ştampilei pe documentele depuse de
instituţiile publice la Trezoreria Statului (M. Of. nr. 1044 din 24 decembrie
2019)
6. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3799/2019 pentru modificarea şi
completarea Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului
2019, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.751/2019 (M. Of. nr.
1045 din 24 decembrie 2019)
7. Ordinul președintelui Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc nr.
434/2019 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Oficiului Naţional pentru
Jocuri de Noroc nr. 400/2019 privind aprobarea modelului de decizie referitoare la
obligaţiile bugetare accesorii reprezentând dobânzi şi penalităţi de întârziere, a
procedurii privind modalitatea de notificare a operatorilor economici - organizatori de
jocuri de noroc licenţiaţi şi a modelului de înştiinţare de plată pentru contribuţia
anuală prevăzută la art. 10 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc 2019 (M. Of. nr.
1031 din 23 decembrie 2019)
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