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Acte adoptate
Ordinul nr. 64/2022 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aplicarea
prevederilor art. II din Legea nr. 259/2021 pentru aprobarea OUG nr. 118/2021 privind stabilirea unei scheme de
compensare pentru consumul de energie electrică și gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum și
pentru completarea OG nr. 27/1996 privind acordarea de facilități persoanelor care domiciliază sau lucrează în
unele localități din Munții Apuseni și în Rezervația Biosferei „Delta Dunării”, precum și pentru modificarea și
completarea Ordinului președintelui ANAF nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor
utilizate pentru declararea impozitelor și taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă –
M. Of. nr. 55 din 19 ianuarie 2022
Hotărârea nr. 531/2021 a Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări pentru aprobarea
Normei N3.13 „Garanţii EximBank în cadrul schemei de ajutor de stat COVID-19” (NI-GAR-14-IV/0) – M. Of. nr. 43
din 14 ianuarie 2022
Ordinul nr. 17/2022 al ministrului finanțelor privind modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului finanţelor
publice nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului
financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea
de control financiar preventiv propriu – M. Of. nr. 43 din 14 ianuarie 2022
Ordinul nr. 2/2022 al președintelui Oficiului Național de Prevenire și Combatere a
Spălării Banilor pentru abrogarea Ordinului preşedintelui Oficiului Naţional de Prevenire şi
Combatere a Spălării Banilor nr. 380/2021 privind informarea Oficiului Naţional de Prevenire
şi Combatere a Spălării Banilor de către entităţile raportoare cu privire la neconcordanţele referitoare la beneficiarii reali, în temeiul art. 19 alin. (71 ) din Legea
nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării
terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
– M. Of. nr. 43 din 14 ianuarie 2022
Legea nr. 5/2022 privind ratificarea Convenţiei multilaterale pentru implementarea
în cadrul tratatelor fiscale a măsurilor legate de prevenirea erodării bazei impozabile
şi a transferului profiturilor, deschisă spre semnare şi semnată de România la Paris
la 7 iunie 2017 – M. Of. nr. 28 din 10 ianuarie 2022
Ordinul nr. 1.592/2021 al ministrului finanțelor pentru modificarea şi completarea
reglementărilor contabile aplicabile operatorilor economici – M. Of. nr. 28 din 10 ianuarie 2022
Ordinul nr. 10/2022 al ministrului investițiilor și proiectelor europene privind modificarea Schemei de
ajutor de minimis VIITOR PENTRU TINERII NEETs I, aferentă Programului operaţional Capital uman 2014-2020,
axa prioritară 1 „Iniţiativa Locuri de muncă pentru tineri”, obiectivul specific 1.1 „Creşterea ocupării tinerilor NEETs
şomeri cu vârsta între 16-29 ani, înregistraţi la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidenţa în regiunile eligibile” şi
obiectivul specific 1.2 „Îmbunătăţirea nivelului de competenţe, inclusiv prin evaluarea şi certificarea
competenţelor dobândite în sistem non-formal şi informal al tinerilor NEETs şomeri cu vârsta între 16-29 ani,
înregistraţi la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidenţa în regiunile eligibile”, aprobată prin Ordinul ministrului
fondurilor europene nr. 1.200/2020 – M. Of. nr. 28 din 10 ianuarie 2022
Orientarea (UE) 2022/67 a Băncii Centrale Europene din 6 ianuarie 2022 de modificare a Orientării (UE)
2021/830 privind statisticile referitoare la posturile din bilanț și ratele dobânzilor instituțiilor financiare monetare
(BCE/2022/1) – Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 11 din 18 ianuarie 2022

Proiecte legislative
Parlamentul României – Senat
Propunere legislativă pentru completarea alin. (1) al art. 139 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii
(B1/2022) – publicată la 10 ianuarie 2022

Ministerul Finanțelor
Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 807/2014
pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv
stimularea investiţiilor cu impact major în economie – publicat la 13
ianuarie 2022
Proiect de ordonanță pentru modificarea și completarea Legii nr.
227/2015 privind Codul fiscal – publicat la 13 ianuarie 2022

Agenția Națională de Administrare Fiscală
Proiect de ordin al președintelui ANAF pentru modificarea Ordinului
președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.769/2015
privind declararea livrărilor/prestărilor și achizițiilor efectuate pe
teritoriul național de persoanele înregistrate în scopuri de TVA și pentru
aprobarea modelului și conținutului declarației informative privind
livrările/prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul național de
persoanele înregistrate în scopuri de TVA, cu modificările ulterioare –
publicat la 18 ianuarie 2022
Proiect de ordin al preşedintelui ANAF pentru modificarea și completarea Ordinului preşedintelui
Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 470/2021 pentru aprobarea modelului și conținutului
formularului 204 „Declaraţie anuală de venit pentru asocieri fără personalitate juridică şi entităţi supuse
regimului transparenţei fiscale” – publicat la 17 ianuarie 2022
Proiect de ordin al președintelui ANAF pentru modificarea și completarea Ordinului președintelui
Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 15/2021 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea
sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat pentru susținerea entităților nonprofit
care se înființează și funcționează în condițiile legii și a unităților de cult, precum și pentru acordarea de
burse private, conform legii, precum și a modelului și conținutului unor formulare – publicat la 14 ianuarie
2022
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