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Acte adoptate

Ordinul nr. 10/2022 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea unor
proceduri de colectare a creanțelor bugetare reprezentând TVA datorată de contribuabilii care aplică regimurile
speciale prevăzute de art. 314, 315 și 315   din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal – M. Of. nr. 27 din 10
ianuarie 2022
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Ordinul nr. 12/2022 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind stabilirea produselor
cu risc fiscal ridicat, comercializate în relația B2B – M. Of. nr. 27 din 10 ianuarie 2022

Legea nr. 320/2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 312/2015 privind redresarea şi rezoluţia
instituţiilor de credit şi a firmelor de investiţii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
în domeniul financiar, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul financiar –
M. Of. nr. 1.256 din 31 decembrie 2021

Legea nr. 12/2022 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 159/2020 privind finanţarea
întreprinderilor mici şi mijlocii şi domeniului HORECA pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru
producerea de energie electrică cu o putere instalată cuprinsă între 27 kWp şi 100 kWp necesară consumului
propriu şi livrarea surplusului în Sistemul energetic naţional, precum şi a staţiilor de reîncărcare de 22 kW pentru
vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in, prin Programul de finanţare „ELECTRIC UP” – M. Of. nr. 25 din 7
ianuarie 2022

Hotărârea nr. 34/2022 a Guvernului privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând 
cu data de 8 ianuarie 2022, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru 
prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 – M. Of. nr. 18 din 6 ianuarie 2022

Ordinul nr. 1.947/2021 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală
pentru aprobarea Normelor privind funcţionarea Laboratorului vamal central şi
modalitatea de efectuare a analizelor – M. Of. nr. 11 din 5 ianuarie 2022

Ordinul nr. 2.127/2021 al președintelui Agenției Naționale de Administrare
Fiscală pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere 
şi de gestionare a formularului 212 „Declaraţie unică privind impozitul pe venit 
şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice” – M. Of. nr. 10 din 5 ianuarie 2022

Ordinul nr. 1.590/2021 al ministrului finanțelor privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie
cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii ianuarie 2022 – M. Of. nr. 1.256 din 31
decembrie 2021

Ordinul nr. 6/2022 al ministrului finanțelor privind transmiterea situaţiilor financiare 
anuale centralizate întocmite de instituţiile publice la 31 decembrie 2021 şi pentru completarea 
anexei nr. 2 la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.177/2018 pentru aprobarea Normelor me-
todologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 
2017 şi pentru modificarea altor norme metodologice în domeniul contabilităţii – M. Of. nr. 8 din
4 ianuarie 2022
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Legea nr. 319/2021 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă
a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului –
M. Of. nr. 1.247 din 30 decembrie 2021

Legea nr. 322/2021 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
– M. Of. nr. 1.245 din 30 decembrie 2021

Ordonanța de urgență nr. 140/2021 a Guvernului privind anumite aspecte
referitoare la contractele de vânzare de bunuri – M. Of. nr. 1.245 din 30
decembrie 2021

Ordinul nr. 1.582/2021 al ministrului finanțelor pentru stabilirea procedurii privind acordarea
subvenţiei prevăzute la art. III alin. (1) din Legea nr. 259/2021 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie
electrică şi gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum şi pentru completarea Ordonanţei
Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilităţi persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele
localităţi din Munţii Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei „Delta Dunării” - M. Of. nr. 1.241 din 29 decembrie
2021

Ordonanța de urgență nr. 142/2021 a Guvernului pentru modificarea şi completarea OUG nr. 110/2017
privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă
medie – IMM INVEST ROMÂNIA, pentru modificarea Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-
urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobată prin art. II din OUG nr. 42/2020,
pentru modificarea art. III din OUG nr. 16/2021 pentru modificarea şi completarea OUG nr. 110/2017 privind
Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie –
IMM INVEST ROMÂNIA, precum şi pentru modificarea şi completarea Schemei de ajutor de stat pentru
susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobată prin art.
II din OUG nr. 42/2020, precum şi pentru modificarea art. 164 alin. (2  ) şi (2  ) din Legea nr. 53/2003 – Codul
muncii – M. Of. nr. 1.249 din 30 decembrie 2021
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Legea nr. 315/2021 privind modificarea şi completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea
spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
– M. Of. nr. 1.240 din 29 decembrie 2021

Ordinul nr. 1.487/2021 al ministrului investițiilor și proiectelor europene pentru aprobarea Schemei de
ajutor de minimis „Ajutor de minimis pentru sprijinirea start-up-urilor şi spinoff-urilor inovatoare” în cadrul
acţiunii 1.2.1 „Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte de CDI derulate de întreprinderi
individual sau în parteneriat cu institutele de CD şi universităţi, în scopul inovării de procese şi de produse în
sectoarele economice care prezintă potenţial de creştere”, axa prioritară nr. 1 „Cercetare, dezvoltare tehnologică
şi inovare (CDI) în sprijinul competitivităţii economice şi dezvoltării afacerilor” din cadrul Programului operaţional
Competitivitate 2014-2020 – M. Of. nr. 1.232 din 28 decembrie 2021

Ordinul nr. 1.939/2021 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind abrogarea
Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.066/2016 pentru aprobarea Normelor
tehnice privind procedura de întocmire a formalităţilor vamale pentru trimiterile transportate prin serviciile de
curierat rapid – M. Of. nr. 1.234 din 28 decembrie 2021
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Ordinul nr. 2.028/2021 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind modificarea
Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.921/2016 pentru aprobarea 
Procedurii de înregistrare fiscală, din oficiu sau la cererea altei autorităţi care administrează creanţe fiscale, 
a unui subiect de drept fiscal care nu şi-a îndeplinit obligaţia de înregistrare fiscală, potrivit legii 
– M. Of. nr. 1.230 din 27 decembrie 2021

Hotărârea nr. 1.276/2021 a Guvernului privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului 
nr. 2.139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de 
funcţionare a mijloacelor fixe – M. Of. nr. 1.226 din 24 decembrie 2021

Ordinul nr. 1.480/2021 al ministrului investițiilor și proiectelor europene pentru 
modificarea Schemei de ajutor de stat – Sprijin pentru IMM-uri în vederea depăşirii 
crizei economice generate de pandemia de COVID-19, aprobată prin Ordinul ministrului 
investiţiilor şi proiectelor europene nr. 690/2021 – M. Of. nr. 1.226 din 24 decembrie 2021

Ordinul nr. 1.481/2021 al ministrului investițiilor și proiectelor europene 
pentru modificarea Schemei de ajutor de stat – Sprijin pentru IMM-uri în vederea 
depăşirii crizei economice generate de pandemia de COVID-19 – Investiţii 
productive, aprobată prin Ordinul ministrului investiţiilor şi proiectelor europene, 
interimar, nr. 1.290/2021 – M. Of. nr. 1.226 din 24 decembrie 2021
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Proiect de ordonanţă privind o mai bună asigurare a respectării normelor legale în materie de protecție a
consumatorilor și modernizarea acestor norme – publicat la 7 Ianuarie 2022
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