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Acte adoptate

Regulamentul nr. 2/2022 al Băncii Naționale pentru modificarea și completarea Regulamentului
Băncii Naționale a României nr. 5/2013 privind cerințe prudențiale pentru instituțiile de credit 
– M. Of. nr. 121 din 7 februarie 2022

Hotărârea nr. 171/2022 a Guvernului privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul 
României începând cu data de 7 februarie 2022, precum și stabilirea măsurilor care 
se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei 
de COVID-19 – M. Of. nr. nr. 114 din 04 februarie 2022

Ordonanța de urgență nr. 4/2022 a Guvernului pentru completarea art. 52 din Legea 
nr. 500/2002 privind finanțele publice – M. Of. nr. 114 din 04 februarie 2022

Ordinul nr. 118/2022 al ministrului finanțelor privind prospectul de emisiune 
a titlurilor de stat destinate populației, prin intermediul unităților operative 
ale Trezoreriei Statului și prin subunitățile poștale din rețeaua Companiei
Naționale „Poșta Română” - S.A., în cadrul Programului Tezaur, aferent lunii
februarie 2022 – M. Of. nr. 115 din 04 februarie 2022

Hotărârea nr. 147/2022 a Guvernului pentru aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea progra-
mului de susținere a producției de usturoi”, precum și pentru stabilirea unor măsuri de verificare și control al
acesteia în anul 2022 – M. Of. nr. 112 din 3 februarie 2022

Hotărârea nr. 149/2022 a Guvernului privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea
unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investițiilor cu impact major în economie – M. Of.
nr. 112 din 3 februarie 2022

Ordinul nr. 131/2022 al ministrului muncii și solidarității sociale pentru aprobarea modelelor cererii și
declarației pe propria răspundere prevăzute la art. 9 alin. (2) din OUG nr. 2/2022 privind stabilirea unor măsuri de
protecție socială a angajaților și a altor categorii profesionale în contextul interzicerii, suspendării ori limitării
activităților economice, determinate de situația epidemiologică generată de răspândirea coronavirusului SARS-
CoV-2, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative – M. Of. nr. 134 din 9 februarie 2022

Ordinul nr. 98/2022 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Procedurii
privind organizarea Registrului achizițiilor de locuințe cu cota redusă de TVA de 5% – M. Of. nr. 131 din 9 februarie
2022

Hotărârea nr. 148/2022 a Guvernului pentru aprobarea Programului de susținere a producției de legume în
spații protejate pentru anul 2022 – M. Of. nr. 111 din 3 februarie 2022

Decizia nr. 3.059 din 1 iulie 2020 a Înaltei Curți de Casație și Justiție – Secția de contencios administrativ și
fiscal – M. Of. nr. 122 din 7 februarie 2022

Sentința civilă nr. 4.756 din 6 decembrie 2017 a Curții de Apel București – Secția a VIII-a contencios
administrativ și fiscal – M. Of. nr. 122 din 7 februarie 2022
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Ordinul nr. 90/2022 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind modificarea și com-
pletarea Ordinului președintelui ANAF nr. 470/2021 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului 204
„Declarație anuală de venit pentru asocieri fără personalitate juridică și entități supuse regimului transparenței
fiscale” – M. Of. nr. 104 din 2 februarie 2022

Ordonanța nr. 11/2022 a Guvernului pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru
modificarea unor termene – M. Of. nr. 97 din 31 ianuarie 2022
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Ordinul nr. 94/2022 al ministrului finanțelor privind obligațiile fiscale și
bugetare care pot fi achitate prin intermediul cardurilor bancare la terminalele
POS instalate la unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului – M. Of. nr. 102 din
1 februarie 2022

Ordinul nr. 85/2022 al ministrului finanțelor privind principalele aspecte
legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor
contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale
Ministerului Finanțelor, precum și pentru reglementarea unor aspecte
contabile – M. Of. nr. 100 din 1 februarie 2022

Ordinul nr. 94/2022 al ministrului muncii și solidarității sociale pentru
aprobarea modelului documentelor prevăzute la art. 2 alin. (1) din OUG 
nr. 2/2022 privind stabilirea unor măsuri de protecție socială a angajaților și a
altor categorii profesionale în contextul interzicerii, suspendării ori limitării
activităților economice, determinate de situația epidemiologică generată de
răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru modificarea și
completarea unor acte normative – M. Of. nr. 99 din 31 ianuarie 2022

Regulamentul nr. 2/2022 al Autorității de Supraveghere Financiară pentru modificarea Regulamentului
Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de
piață – M. Of. nr. 108 din 3 februarie 2022

Proiect de ordonanță de urgență pentru reglementarea unor măsuri privind cadrul general aplicabil
băncilor de dezvoltare din România – publicat la 8 februarie 2022

Proiect de lege pentru modificarea și completarea OUG nr. 32/2012 privind organismele de plasament
colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și
completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital – publicat la 8 februarie 2022

Proiecte legislative

Ministerul Finanțelor
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Proiect de ordin al președintelul Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru modificarea Anexei 
nr. 5 la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1783/2021 privind natura
informațiilor pe care contribuabilul/plătitorul trebuie să le declare prin fișierul standard de control fiscal,
modelul de raportare, procedura și condițiile de transmitere, precum și termenele de transmitere și
data/datele de la care categoriile de contribuabili/plătitori sunt obligate să transmită fișierul standard de
control fiscal – publicat la 7 februarie 2022

Direcția servicii asistență profesională membri
Copyright © 2022

CECCAR - Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România
Toate drepturile rezervate. Conținutul, designul și structura Buletinului legislativ aparțin CECCAR, reproducerea fiind

interzisă. Scopul Buletinului este pur informativ, neavând valoare juridică. Informațiile sunt preluate din surse
oficiale, CECCAR declinându-și responsabilitatea pentru corectitudinea conținutului.

Agenția Națională de Administrare Fiscală

https://static.anaf.ro/static/33/Anaf/20220207184350_1783_07022022.zip
https://static.anaf.ro/static/33/Anaf/20220207184350_1783_07022022.zip
https://static.anaf.ro/static/33/Anaf/20220207184350_1783_07022022.zip
https://static.anaf.ro/static/33/Anaf/20220207184350_1783_07022022.zip

