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Acte adoptate
Ordinul nr. 237/2022 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind modificarea și
completarea OPANAF 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. 178 din
23 februarie 2022
Ordinul nr. 184/2022 al ministrului finanțelor privind modificarea și completarea Ordinului ministrului
finanțelor publice nr. 105/2016 pentru aprobarea Normelor privind scutirea de la plata taxei pe valoarea
adăugată și a accizelor pentru importurile definitive ale anumitor bunuri, prevăzută la art. 293 alin. (1) lit. d)
și art. 395 alin. (7) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și a Procedurii privind autorizarea unor
organisme pentru a importa bunuri în regim de scutire – M. Of. nr. 176 din 22 februarie 2022
Ordinul nr. 196/2022 al ministrului finanțelor pentru modificarea și completarea OMFP nr. 1.886/2020 privind
aprobarea mecanismului financiar de transfer al sumelor aferente granturilor cuvenite beneficiarilor în cadrul
Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de
pandemia COVID-19 din bugetul MFP - Acțiuni generale către FNGCIMM - S.A. - IFN, a modelului Convenției
privind implementarea Programului de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici
cu capitalizare de piață medie – IMM INVEST ROMÂNIA, a modelului Convenției de garantare și plată a
granturilor, al contractului de garantare, al înscrisului, precum și pentru stabilirea nivelului comisionului
de risc și al comisionului de administrare pentru anul 2020 – M. Of. nr. 168 din 18 februarie 2022
Hotărârea nr. 238/2022 a Guvernului pentru modificarea și completarea
Hotărârii Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului
Finanțelor Publice, precum și pentru modificarea și completarea Hotărârii
Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale
de Administrare Fiscală – M. Of. nr. 167 din 18 februarie 2022
Regulamentul nr. 3/2022 al Băncii Naționale a României pentru modificarea și
completarea Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 17/2012 privind
unele condiții de creditare – M. Of. nr. 166 din 18 februarie 2022
Circulara nr. 5/2022 a Băncii Naționale a României privind rata dobânzii penalizatoare
pentru deficitul de rezerve minime obligatorii constituite în lei începând cu perioada de
aplicare 24 februarie – 23 martie 2022 – M. Of. nr. 165 din 18 februarie 2022
Ordinul nr. 177/2022 al ministrului finanțelor privind stabilirea nivelului comisionului de gestiune și al
comisionului unic de analiză în cadrul programului „Noua casă”, al comisionului de administrare și al
comisionului de risc în cadrul Programului de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor
mici cu capitalizare de piață medie – IMM INVEST ROMÂNIA – M. Of. nr. 165 din 18 februarie 2022
Ordonanța de urgență nr. 11/2022 a Guvernului privind modificarea și completarea Legii 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 Ordonanței Guvernului 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. 163 din 17 februarie 2022

Ordonanța de urgență nr. 10/2022 a Guvernului pentru modificarea și completarea Legii nr. 346/2004 privind
stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii – M. Of. nr. 162 din 17 februarie 2022
Ordonanța de urgență nr. 9/2022 a Guvernului pentru stabilirea unor măsuri bugetare în vederea sprijinirii
sectorului întreprinderilor mici și mijlocii – M. Of. nr. 162 din 17 februarie 2022
Ordonanța de urgență nr. 8/2022 a Guvernului pentru modificarea și
completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 130/2020 privind unele
măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe
nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020,
în contextul crizei provocate de COVID-19, precum și alte măsuri în domeniul
fondurilor europene – M. Of. nr. 162 din 17 februarie 2022
Ordinul nr. 210/2022 al președintelui Agenției Naționale de Administrare
Fiscală pentru modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției
Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.443/2019 privind procedurile de
agreare și selecție a practicienilor în insolvență de către Agenția Națională de
Administrare Fiscală – M. Of. nr. 161 din 17 februarie 2022

Proiecte legislative
Parlamentul României – Senat
Propunere legislativă pentru scăderea prețurilor la combustibil prin
reducerea poverii taxelor și modificarea art. 291 alin. (3) din Legea nr.
227/2015 privind Codul fiscal (B70/2022) – publicată la 21 februarie 2022
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