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Acte adoptate
Ordinul nr. 282/2022 al ministrului finanțelor pentru modificarea Ordinului ministrului finanțelor nr.
231/2022 privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont și a obligațiunilor de stat de
tip benchmark aferente lunii martie 2022 - M. Of. nr. 236 din 9 martie 2022

Legea nr. 48/2022 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 59/2021 pentru modificarea și
completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal - M. Of. nr. 236 din 9 martie 2022

Legea nr. 47/2022 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.
61/2021 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. III alin. (3) din Ordonanța
de urgență a Guvernului nr. 1/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare și
pentru modificarea și completarea unor acte normative - M. Of. nr. 236
din 9 martie 2022

Ordinul nr. 325/2022 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală
pentru modificarea anexei nr. 4 la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare
Fiscală nr. 3.666/2020 privind aprobarea modelului și conținutului formularelor și documentelor
utilizate în activitatea de verificare documentară - M. Of. nr. 233 din 9 martie 2022;

Ordinul nr. 261/2022 al ministrului finanțelor pentru modificarea Ordinului ministrului finanțelor publice 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 Ministerului Finanțelor - Acțiuni generale către Fondul
Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii - SA - IFN/ Fondul de Garantare a
Creditului Rural SA - 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.
225 din din 07 martie 2022

Proiecte legislative
Parlamentul României – Senat
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice şi a Legii nr. 99/2016
privind achiziţiile sectoriale (B125/2022) - publicată în data de 9 martie 2022

Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii (B110/220) - publicată la data de
3 martie 2022

Ministerul Finanțelor
Proiect de ordin pentru punerea în aplicare a Deciziei (UE) 2021/2313 a
Comisiei din 22 decembrie 2021 privind scutirea de taxe la import și
exonerarea de TVA la importuri, acordate pentru mărfurile necesare
pentru combaterea efectelor epidemiei de COVID-19 în cursul anului 2022 publicat în data de 9 martie 2022

Proiect de ordin pentru stabilirea valorii sumei indexate care se acordă
sub formă de tichete culturale pentru semestrul I al anului 2022 - publicat
în data de 9 martie 2022

Proiect de hotărâre de Guvern pentru aprobarea Metodologiei de elaborare şi execuție a
programelor bugetare - publicat în data de 4 martie 2022

Agenția Națională de Administrare Fiscală
Proiectul de ordin al preşedintelui Agenției Naţionale de Administrare Fiscală pentru modificarea și
completarea unor ordine ale preşedintelui ANAF privind aprobarea modelelor unor formulare utilizate
în domeniul colectării creanţelor fiscale - publicat în data de 7 martie 2022
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