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Avocatnet.ro vă prezintă, în sinteză, cele mai importante acte normative (și/ sau
decizii) publicate în Monitorul Oficial în perioada 21 - 25 ianuarie 2019. Ele
aduc noutăți care vizează atât mediul de afaceri sau activitatea profesională,
cât și viața personală.

  
Pentru fiecare act normativ punctăm pe scurt principalele prevederi și data de
la care acestea se aplică. Pentru explicații detaliate, puteți accesa link-urile
disponibile în partea de sinteză, acolo unde există - ele trimit către articolele
detaliate scrise de redacția noastră despre respectivele acte normative.

Modificări importante pentru companii / activitate profesională 

→ Ordinul Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3201/2018 privind
Procedura de regularizare a obligațiilor fiscale în cazul reconsiderării unei
tranzacții/reîncadrării formei unei activități de către organul fiscal central a fost
publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 61 din 23 ianuarie 2019.

Ordinul prevede, printre altele, care este modelul formularului privind
cererea de regularizare a obligațiilor fiscale ca urmare a reconsiderării
unei tranzacții.
Intrare în vigoare: 23 ianuarie 2019.

→ Hotărârea Uniunii Naționale a Barourilor din România nr.
428/2018 privind modificarea și completarea Statutului profesiei de avocat,
adoptat prin Hotărârea Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România
nr. 64/2011, a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 64 din 25 ianuarie
2019.

Hotărârea modifică anumite prevederi din Statutul profesiei de avocat,
printre care și chestiuni referitoare la răspunderea disciplinară a acestuia.
Pentru mai multe detalii, a se vedea aici.

http://oferte.avocatnet.ro/reabonare-premium?sursa=sintezalegislativa
https://avocatnet.ro/autor-Alexandros-Bakos-579.html
https://avocatnet.ro/autor-Alexandros-Bakos-579.html
https://avocatnet.ro/articol_50375/Nout%C4%83%C8%9Bi-privind-profesia-de-avocat-adoptate-de-UNBR-Ce-lucruri-se-vor-modifica-in-exercitarea-profesiei.html


Intrare în vigoare: 25 ianuarie 2019. 

Modificări importante pe plan personal

→ Legea nr. 38/2019 pentru modificarea și completarea Legii educației
naționale nr. 1/2011 a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 53 din 21
ianuarie 2019.

Printre modificări, s-a introdus un alineat, în Legea educației
naționale, prin care s-a stabilit, în mod expres, că bursa de ajutor social
se poate cumula cu bursa de perfomanță, cu bursa de merit sau cu bursa
de studiu. 
Mai multe detalii, aici.
Obligatorie de la: 24 ianuarie 2019.

→ Hotărârea Guvernului nr. 17/2019pentru completarea art. 4 din Normele de
aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 50/2018 privind
implementarea Programului guvernamental "INVESTEȘTE ÎN TINE", aprobate
prin Hotărârea Guvernului nr. 741/2018, a fost publicată în Monitorul Oficial nr.
53 din 21 ianuarie 2019.

Conform hotărârii, va exista o plafonare a fondurilor, pentru programul
menționat mai sus. În concret, în acest an, plafonul total al garanțiilor de
stat care vor putea fi emise în cadrul programului va fi de un miliard de lei.
Mai multe detalii, aici. 
Intrare în vigoare: 21 ianuarie 2019.

→ Ordinul comun al Ministerului Finanțelor Publice, Ministerului Muncii și
Justiției Sociale și Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză nr.
99/75/4/2019 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanței
de urgență a Guvernului nr. 104/2018 privind implementarea Programului
guvernamental „gROwth - Contul individual de economii Junior Centenar“ a fost
publicat în Monitorul Oficial, nr. 58 din 23 ianuarie 2019.

Ordinul stabilește, în general, chestiuni legate de contul care se deschide,
pe numele copiilor vizați de programul menționat mai sus.
Intrare în vigoare: 23 ianuarie 2019.
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