Actualizare din data 31 ianuarie 2019 (1905z4b)
ACTE OFICIALE
1. HOTĂRÂRE nr. 30 din 25 ianuarie 2019
privind aprobarea metodologiilor pentru stabilirea normelor de venit utilizate la impunerea veniturilor din activităţi
agricole, precum şi a Metodologiei de calcul al reducerii normei de venit pentru aplicarea prevederilor referitoare la
scutirea de la plata impozitului pe venit, prevăzută la art. 76 alin. (1) lit. c) din Legea cooperaţiei agricole nr. 566/2004
E M I T E N T :
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 78 din 31.01.2019

G u v e r n u l

2. METODOLOGIE din 25 ianuarie 2019
pentru stabilirea normelor de venit utilizate la impunerea veniturilor obţinute din exploatarea terenurilor agricole,
precum şi a normelor de venit unitare pentru aplicarea prevederilor referitoare la scutirea de la plata impozitului pe
venit prevăzută la art. 76 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 566/2004
E M I T E N T :
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 78 din 31.01.2019

G u v e r n u l

3. METODOLOGIE din 25 ianuarie 2019
pentru stabilirea normelor de venit utilizate la impunerea veniturilor obţinute din creşterea şi exploatarea animalelor,
precum şi a normelor de venit unitare pentru aplicarea prevederilor referitoare la scutirea de la plata impozitului pe
venit prevăzută la art. 76 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 566/2004
E M I T E N T :
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 78 din 31.01.2019

G u v e r n u l

4. METODOLOGIE DE CALCUL din 25 ianuarie 2019
de către contribuabili persoane fizice al venitului anual şi, după caz, al venitului anual rezultat în urma reducerii
normei de venit potrivit prevederilor art. 107 alin. (9) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal
E M I T E N T :
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 78 din 31.01.2019

G u v e r n u l

5. ORDIN nr. 3.074 din 15 ianuarie 2019
privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Rose Garden Kids" din
oraşul Popeşti-Leordeni
EMITENT:
Ministerul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 78 din 31.01.2019

Educaţiei

Naţionale

6. RECTIFICARE nr. 34 din 9 ianuarie 2019
referitoare la Ordinul președintelui Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc nr. 34/2019 pentru modificarea Ordinului
președintelui Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc nr. 141/2013 privind aprobarea modelelor utilizate de
personalul din cadrul Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc pentru legitimația de serviciu, insignă, ordinul de
serviciu permanent, procesul-verbal, procesul-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor, chitanțier,
invitație, sigiliu metalic pentru ceară și sigiliu sub formă autocolantă cu hologramă aplicată
EMITENT:
Oficiul
Naţional
pentru
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 78 din 31.01.2019

Jocuri

de

Noroc

7. ORDIN nr. 1.777 din 27 decembrie 2018
privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 15 unităţi
administrativ-teritoriale din judeţul Mehedinţi
EMITENT:
Agenţia
Naţională
de
Cadastru
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 78 din 31.01.2019
8. DECIZIA nr. 614 din 2 octombrie 2018
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şi

Publicitate

Imobiliară

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2013
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice şi ale art. 18 din Legea
bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014 nr. 340/2013
EMITENT:
Curtea
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 78 din 31.01.2019

Constituţională

LEGISLAIE EUROPEAN
1.
Nonopoziție
la
o
concentrare
notificată
(Cazul
M.9127
–
Carlyle/Sedgwick)
Nonopoziție la o concentrare notificată (Cazul M.9127 – Carlyle/Sedgwick) (Text cu relevanță pentru SEE.)
2. Nonopoziție la o concentrare notificată (Cazul M.9208 – WorleyParsons/Jacobs ECR)
Nonopoziție la o concentrare notificată (Cazul M.9208 – WorleyParsons/Jacobs ECR) (Text cu relevanță pentru SEE.)
3.
Notificare
prealabilă
a
unei
concentrări
Cazul
M.9266
Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.9266 – IIF/Kuwait Investment Authority/North Sea Midstream
Partners) – Caz care poate face obiectul procedurii simplificate (Text cu relevanță pentru SEE.)
4. Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.9243 – KKR/China Resources/Genesis Care)
Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.9243 – KKR/China Resources/Genesis Care) – Caz care poate face
obiectul procedurii simplificate (Text cu relevanță pentru SEE.)
5. CERS/2018/7: Decizia Comitetului european pentru risc sistemic din 14 noiembrie 2018
CERS/2018/7: Decizia Comitetului european pentru risc sistemic din 14 noiembrie 2018 privind un cadru de
coordonare pentru consultarea Comitetului european pentru risc sistemic de către o autoritate de supraveghere cu
privire la prelungirea perioadei în conformitate cu articolul 138 alineatul (4) din Directiva 2009/138/CE a Parlamentului
European și a Consiliului (Solvabilitate II)
6. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/132 al Consiliului din 28 ianuarie 2019
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/132 al Consiliului din 28 ianuarie 2019 privind punerea în aplicare a
Regulamentului (UE) nr. 101/2011 privind măsuri restrictive împotriva anumitor persoane, entități și organisme având
în vedere situația din Tunisia
7. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/133 al Comisiei din 28 ianuarie 2019
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/133 al Comisiei din 28 ianuarie 2019 de modificare a Regulamentului
(UE) 2015/640 în ceea ce privește introducerea de noi specificații de navigabilitate suplimentare
8.
Decizia
(UE)
2019/116
a
Consiliului
din
15
octombrie
2018
Decizia (UE) 2019/116 a Consiliului din 15 octombrie 2018 privind încheierea unui Acord sub forma unui schimb de
scrisori între Uniunea Europeană și Regatul Norvegiei privind cumulul de origine între Uniunea Europeană,
Confederația Elvețiană, Regatul Norvegiei și Republica Turcia în cadrul sistemului generalizat de preferințe
9.
Nonopoziție
la
o
concentrare
notificată
(Cazul
M.9214
–
MUFG
HD/Akamai/JV)
Nonopoziție la o concentrare notificată (Cazul M.9214 – MUFG HD/Akamai/JV) (Text cu relevanță pentru SEE.)
10.
Decizia
(UE)
2019/118
a
Consiliului
din
21
ianuarie
2019
Decizia (UE) 2019/118 a Consiliului din 21 ianuarie 2019 privind poziția care urmează să fie adoptată în numele
Uniunii Europene în cadrul Comitetului pentru comerț și dezvoltare instituit în temeiul Acordului de parteneriat
economic între Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și statele părți la APE din SADC,
pe de altă parte, în ceea ce privește stabilirea unei liste de arbitri
11. Acord sub forma unui schimb de scrisori între Uniunea Europeană și Regatul Norvegiei
Acord sub forma unui schimb de scrisori între Uniunea Europeană și Regatul Norvegiei privind cumulul de origine
între Uniunea Europeană, Confederația Elvețiană, Regatul Norvegiei și Republica Turcia în cadrul sistemului
generalizat de preferințe
12.
Decizia
(UE)
2019/117
a
Consiliului
din
21
ianuarie
2019
Decizia (UE) 2019/117 a Consiliului din 21 ianuarie 2019 privind poziția care urmează să fie adoptată în numele
Uniunii Europene în cadrul Consiliului mixt instituit în temeiul Acordului de parteneriat economic între Uniunea
Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și statele părți la APE din SADC, pe de altă parte, în ceea
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ce privește adoptarea Regulamentului de procedură pentru prevenirea și soluționarea litigiilor și a Codului de conduită
aplicabil arbitrilor și mediatorilor
13.
Actualizare
a
listei
permiselor
de
ședere
Actualizare a listei permiselor de ședere menționate la articolul 2 punctul 16 din Regulamentul (UE) 2016/399 al
Parlamentului European și al Consiliului cu privire la Codul Uniunii privind regimul de trecere a frontierelor de către
persoane (Codul Frontierelor Schengen)
14.
Actualizare
a
listei
permiselor
de
ședere
Actualizare a listei permiselor de ședere menționate la articolul 2 punctul 16 din Regulamentul (UE) 2016/399 al
Parlamentului European și al Consiliului cu privire la Codul Uniunii privind regimul de trecere a frontierelor de către
persoane (Codul Frontierelor Schengen)
15.
Tipurile
de
gaze
și
presiunile
corespondente
de
alimentare
Tipurile de gaze și presiunile corespondente de alimentare în conformitate cu articolul 4 alineatul (1) din
Regulamentul (UE) 2016/426 al Parlamentului European și al Consiliului privind aparatele consumatoare de
combustibili gazoși și de abrogare a Directivei 2009/142/CE (Prezenta comunicare se bazează pe informațiile
transmise Comisiei de către statele membre)
16. Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.9208 – WorleyParsons/Jacobs ECR)
Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.9208 – WorleyParsons/Jacobs ECR) – Caz care poate face obiectul
procedurii simplificate (Text cu relevanță pentru SEE.)
17.
Notificare
prealabilă
a
unei
concentrări
(Cazul
M.9214
–
MUFG
HD/Akamai/JV)
Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.9214 – MUFG HD/Akamai/JV) – Caz care poate face obiectul
procedurii simplificate (Text cu relevanță pentru SEE.)
18.
Notificare
prealabilă
a
unei
concentrări
(Cazul
M.9127
–
Carlyle/Sedgwick)
Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.9127 – Carlyle/Sedgwick) (Text cu relevanță pentru SEE.)
19.
Actualizarea
listei
permiselor
de
ședere
Actualizarea listei permiselor de ședere menționate la articolul 2 punctul 16 din Regulamentul (UE) 2016/399 al
Parlamentului European și al Consiliului cu privire la Codul Uniunii privind regimul de trecere a frontierelor de către
persoane (Codul Frontierelor Schengen)
20.
Decizia
(PESC)
2017/2074
a
Consiliului
(consolidată
la
8
noiembrie
2018)
Decizia (PESC) 2017/2074 a Consiliului din 13 noiembrie 2017 privind măsuri restrictive având în vedere situația din
Venezuela (consolidată la 8 noiembrie 2018)
21.
Actualizare
a
listei
permiselor
de
ședere
Actualizare a listei permiselor de ședere menționate la articolul 2 punctul 16 din Regulamentul (UE) 2016/399 al
Parlamentului European și al Consiliului cu privire la Codul Uniunii privind regimul de trecere a frontierelor de către
persoane (Codul Frontierelor Schengen)
22.
Actualizare
a
listei
permiselor
de
ședere
Actualizare a listei permiselor de ședere menționate la articolul 2 punctul 16 din Regulamentul (UE) 2016/399 al
Parlamentului European și al Consiliului cu privire la Codul Uniunii privind regimul de trecere a frontierelor de către
persoane (Codul frontierelor Schengen)
23. Comunicare a Comisiei în temeiul articolului 85 din Regulamentul (CEE) nr. 2454/93
Comunicare a Comisiei în temeiul articolului 85 din Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 de punere în aplicare a
dispozițiilor Codului vamal comunitar – Reguli de origine în Sistemul generalizat de preferințe (SGP) – Extinderea la
Turcia a sistemului de cumul bilateral instituit prin articolul respectiv
24. CERS/2015/4: Decizia Comitetului european pentru risc sistemic din 16 decembrie 2015
CERS/2015/4: Decizia Comitetului european pentru risc sistemic din 16 decembrie 2015 privind un cadru de
coordonare pentru notificarea măsurilor naționale de politică macroprudențială de către autoritățile relevante,
emiterea de avize și de recomandări de către CERS și de abrogare a Deciziei CERS/2014/2
25. 2014/709/UE: Decizia de punere în aplicare a Comisiei (consolidată la 9 noiembrie 2018)
2014/709/UE: Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 9 octombrie 2014 privind măsurile zoosanitare de
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combatere a pestei porcine africane în anumite state membre și de abrogare a Deciziei de punere în aplicare 2014
/178/UE [notificată cu numărul C(2014) 7222] (Text cu relevanță pentru SEE) (consolidată la 9 noiembrie 2018)
26. CERS/2011/1: Decizia Comitetului european pentru risc sistemic din 20 ianuarie 2011
CERS/2011/1: Decizia Comitetului european pentru risc sistemic din 20 ianuarie 2011 de adoptare a Regulamentului
de procedură al Comitetului european pentru risc sistemic
27.
Directiva
1999/44/CE
(consolidată
la
12
decembrie
2011)
Directiva 1999/44/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 mai 1999 privind anumite aspecte ale vânzării
de bunuri de consum și garanțiile conexe (consolidată la 12 decembrie 2011)
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