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Actele normative cu incidență în materie fiscală
publicate în Monitorul Oficial al României
în perioada 23.07.2018 – 27.07.2018

1. Legea nr. 185/2018 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 31/2018
privind modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996 (M.
Of. nr. 638 din 23 iulie 2018)
2. Legea nr. 191/2018 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.
193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată (M. Of. nr. 642 din 24 iulie
2018)
3. Legea nr. 195/2018 privind aprobarea Programului de susținere a crescătorilor de
suine pentru activitatea de reproducție (M. Of. nr. 654 din 27 iulie 2018)
4. Legea nr. 198/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative în
domeniul asigurării pentru accidente de muncă (M. Of. nr. 646 din 25 iulie 2018)
5. Legea nr. 200/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 217/2016 privind
diminuarea risipei alimentare (M. Of. nr. 647 din 25 iulie 2018)
6. Legea nr. 203/2018 privind măsuri de eficientizare
contravenționale (M. Of. nr. 647 din 25 iulie 2018)

a

achitării
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7. Hotărârea Guvernului nr. 549/2018 privind condițiile, procedura și termenele de
restituire a sumelor reprezentând ajutor de stat pentru suportarea unei părți din accizele
calculate pentru motorina utilizată drept combustibil pentru motor (M. Of. nr. 651 din 26
iulie 2018)
8. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2593/2018 privind prospectul de
emisiune a obligațiunilor de stat cu cupon denominate în euro lansate în luna iulie 2018 (M.
Of. nr. 644 din 24 iulie 2018)
9. Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr.
1825/2018 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului 107 "Declarație
informativă privind beneficiarii sponsorizărilor/mecenatului/burselor private" (M. Of. nr.
646 din 25 iulie 2018)
10. Decizia Curții Constituționale nr. 387/2018 referitoare la excepția de
neconstituționalitate a dispozițiilor art. 53 alin. (1) teza întâi din Legea nr. 263/2010 privind
sistemul unitar de pensii publice și ale art. 56 alin. (1) lit. c) teza întâi din Legea nr. 53/2003
- Codul muncii (M. Of. nr. 642 din 24 iulie 2018)
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