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Acte adoptate

Hotărârea nr. 209/2022 a Guvernului pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor OUG nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea
fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru
modificarea și completarea OUG nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de
redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și
nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență – M. Of. nr. 154 din 15 februarie 2022

Ordinul nr. 146/2022 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru apro-
barea condițiilor de furnizare a informațiilor, modelului-cadru al protocolului de colaborare, procedurii
privind schimbul de informații între Agenția Națională de Administrare Fiscală și persoanele juridice de
drept privat semnatare, precum și a modalităților de acces în sistemele informatice dedicate conform
art. 70   alin. (1) lit. b) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală – M. Of. nr. 157 din 16
februarie 2022
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Ordinul nr. 183/112/173/2022 al ministrului muncii și solidarității sociale,
ministrului energiei și ministrului finanțelor pentru aprobarea procedurii și
termenelor de decontare a sumelor aferente schemei de compensare, a
documentelor în baza cărora se realizează decontarea, precum și a altor măsuri
necesare aplicării prevederilor 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” – M. Of. nr. 155 din 
15 februarie 2022

Ordinul nr. 152/153/375/2022 al ministrului finanțelor, al ministrului muncii și solidarității sociale și al
ministrului sănătății pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a
„Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a
persoanelor asigurate – M. Of. nr. 159 din 17 februarie 2022

Ordinul nr. 162/2022 al ministrului finanțelor privind indicele prețurilor de consum utilizat pentru actualizarea
plăților anticipate în contul impozitului pe profit anual – M. Of. nr. 158 din 16 februarie 2022

Legea nr. 25/2022 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea și
completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale – M. Of. nr.
158 din 16 februarie 2022

Hotărârea nr. 206/2022 a Guvernului privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 282/2020
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind
Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie –
IMM INVEST ROMÂNIA – M. Of. nr. 153 din 15 februarie 2022
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Regulamentul nr. 1/2022 al Băncii Naționale a României pentru modificarea și completarea Regulamentului
Băncii Naționale a României nr. 12/2020 privind autorizarea instituțiilor de credit și modificările în situația
acestora – M. Of. nr. 136 din 10 februarie 2022

Ordinul nr. 128/2022 al ministrului finanțelor pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului
finanțelor publice nr. 1.665/2020 privind stabilirea mijloacelor electronice de transmitere la distanță a actelor de
executare și a procedurii de comunicare a acestora – M. Of. nr. 136 din 10 februarie 2022

Ordinul nr. 109/2022 al ministrului finanțelor pentru aprobarea Procedurii privind înrolarea, precum și
modalitățile de acces în PatrimVen – M. Of. nr. 136 din 10 februarie 2022

Norma nr. 3/2022 a Autorității de Supraveghere Financiară pentru aplicarea Ghidului ESMA privind obligațiile
în materie de date de piață prevăzute în MiFID II/MiFIR – M. Of. nr. 135 din 10 februarie 2022

Hotărârea nr. 195/2022 a Guvernului pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat privind sprijinirea
investițiilor destinate promovării producției de energie din surse regenerabile mai puțin exploatate, respectiv
biomasă, biogaz, energie geotermală, și a Schemei de ajutor de stat privind sprijinirea investițiilor în cogenerare
de înaltă eficiență – M. Of. nr. 146 din 14 februarie 2022

Ordinul nr. 172/2022 al președintelui Agenției Naționale de Administrare
Fiscală privind modificarea Ordinului președintelui ANAF nr. 2.547/2019
pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea din oficiu a contribuției de
asigurări sociale și a contribuției de asigurări sociale de sănătate datorate de
persoanele fizice, precum și a modelului și conținutului unor formulare 
– M. Of. nr. 144 din 11 februarie 2022

Ordinul nr. 37/83/2022 al ministrului muncii și solidarității sociale și al
președintelui Institutului Național de Statistică pentru aprobarea
Procedurii de actualizare a Clasificării ocupațiilor din România – M. Of. nr. 140
din 10 februarie 2022

Ordinul nr. 179/2022 al președintelui Agenției Naționale de Administrare
Fiscală pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor 205
„Declarație informativă privind impozitul reținut la sursă șicâștigurile/pierderile
din investiții, pe beneficiari de venit” și 207 „Declarație informativă privind
impozitul reținut la sursă/impozitul suportat de plătitorul de venit/veniturile
scutite, pe beneficiari de venit nerezidenți” – M. Of. nr. 138 din 10 februarie
2022

Hotărârea nr. 196/2022 a Guvernului pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 599/2020 privind aprobarea
Programului național Competențe digitale pentru angajații din sectorul întreprinderilor mici și mijlocii, finanțat în
cadrul Programului operațional Capital uman 2014-2020 – M. Of. nr. 146 din 14 februarie 2022
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Proiect de ordin pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului
agriculturii și dezvoltării rurale nr. 45/2021 pentru aprobarea criteriilor de
eligibilitate, condițiilor specifice și a modului de implementare a schemelor
de plăți prevăzute la art. 1 alin. (2) și (3) și art. 35 alin. (3) din OUG nr.
11/2021 pentru aprobarea schemelor de plăți și a unor instrumente de
garantare care se aplică în agricultură în anii 2021 și 2022 – publicat la 
16 februarie 2022

Proiect de ordin privind aprobarea formularului-tip al cererii unice de plată 
pentru anul 2022 – publicat la 14 februarie 2022
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Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 44/2008
privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile
individuale și întreprinderile familiale (B62/2022) – publicată la 15 februarie 2022

Proiect de lege pentru reglementarea unor măsuri privind cadrul general aplicabil băncilor de 
dezvoltare din România – publicat la 16 februarie 2022

Propunere legislativă pentru completarea articolului 6 din Legea nr. 31/1990 privind societățile și
completarea articolului 40 din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil (B61/2022) – publicată la 15 februarie
2022

Proiecte legislative

Parlamentul României – Senat

Ministerul Finanțelor
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