BULETIN

LEGISLATIV

23 martie 2022

Acte adoptate
Hotărârea Guvernului nr. 375/2022 privind modificarea și completarea HG nr. 394/2016 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului
cadru din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, a HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acorduluicadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, precum și a anexelor nr. 1 și 2 la HG nr. 1/2018 pentru
aprobarea condițiilor generale și specifice pentru anumite categorii de contracte de achiziție aferente
obiectivelor de investiții finanțate din fonduri publice – M. Of. nr. 277 din 22 martie 2022
Circulara nr. 6/2022 a Băncii Naționale a României privind rata dobânzii plătite la
rezervele minime obligatorii constituite în lei începând cu perioada de aplicare
24 februarie – 23 martie 2022 – M. Of. nr. 276 din 22 martie 2022
Ordinul nr. 373/2022 al președintelui Agenției Naționale de Administrare
Fiscală pentru modificarea anexei nr. 5 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale
de Administrare Fiscală nr. 1.783/2021 privind natura informaţiilor pe care
contribuabilul/plătitorul trebuie să le declare prin fişierul standard de control fiscal,
modelul de raportare, procedura şi condiţiile de transmitere, precum şi termenele de
transmitere şi data/datele de la care categoriile de contribuabili/plătitori sunt obligate
să transmită fişierul standard de control fiscal – M. Of. nr. 275 din 22 martie 2022
Legea nr. 62/2022 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 220/2020 privind
aplicarea unor măsuri de protecţie socială după 1 ianuarie 2021 în contextul răspândirii coronavirusului
SARS-CoV-2, precum şi pentru modificarea unor acte normative – M. Of. nr. 275 din 22 martie 2022
Ordinul nr. 423/2022 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind modificarea
Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.386/2016 pentru aprobarea modelului
şi conţinutului formularelor 101 „Declaraţie privind impozitul pe profit” şi 120 „Decont privind accizele” – M. Of.
nr. 273 din 22 martie 2022
Ordonanța de urgență nr. 25/2022 a Guvernului privind unele măsuri în domeniul fondurilor europene – M.
Of. nr. 271 din 21 martie 2022
Ordonanța de urgență nr. 24/2022 a Guvernului privind aprobarea şi finanţarea unor programe de garantare
în domenii prioritare pentru economia românească – M. Of. nr. 266 din 18 martie 2022
Ordinul nr. 318/2022 al ministrului finanțelor pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind operaţiunile
de piaţă cu titluri de stat pe piaţa internă – M. Of. nr. 265 din 18 martie 2022
Ordinul nr. 267/2022 al ministrului investițiilor și proiectelor europene privind modificarea schemei de
ajutor de minimis „Innotech Student”, aferentă Programului operaţional Capital uman 2014-2020, axa prioritară
6 „Educaţie şi competenţe”, obiectivul specific 6.13 „Creşterea numărului absolvenţilor de învăţământ terţiar
universitar şi nonuniversitar care îşi găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activităţi de învăţare la un
potenţial loc de muncă/cercetare/inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potenţial competitiv identificate conform SNC şi domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI”, aprobată prin Ordinul ministrului
fondurilor europene nr. 654/2020 – M. Of. nr. 263 din 18 martie 2022

Ordinul nr. 362/2022 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru modificarea şi
completarea unor ordine ale preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală privind aprobarea
modelelor unor formulare utilizate în domeniul colectării creanţelor fiscale – M. Of. nr. 263 din 18 martie 2022
Ordinul nr. 284/2022 al ministrului finanțelor privind modificarea unor
formulare prevăzute în anexa nr. 1a) la Ordinul ministrului de stat, ministrul
finanţelor, nr. 1.801/1995 – M. Of. nr. 260 din 17 martie 2022
Ordinul nr. 295/2022 al ministerului finanțelor privind aprobarea Termenilor
finali ai emisiunilor de titluri de stat, denominate în lei şi euro, lansate în
perioada 17 martie – 1 aprilie 2022, în baza Prospectului de bază pentru
Programul FIDELIS de emisiuni de titluri de stat destinate exclusiv investitorilor
persoane fizice emise de Ministerul Finanţelor, ce urmează a fi listate pe piaţa
reglementată administrată de Bursa de Valori Bucureşti - S.A. şi supravegheată
de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, aprobat prin Ordinul
ministrului finanțelor publice nr. 2.118/2020 – M. Of. nr. 253 din 15 martie 2022
Regulamentul nr. 4/2022 al Băncii Naționale a României pentru modificarea
Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 2/2020 privind măsurile de
securitate referitoare la riscurile operaţionale şi de securitate şi cerinţele de
raportare aferente serviciilor de plată – M. Of. nr. 252 din 15 martie 2022
Ordinul nr. 294/2022 al ministrului finanțelor pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului finanţelor
publice nr. 2.118/2020 privind aprobarea Prospectului de bază pentru Programul FIDELIS de emisiuni de titluri
de stat destinate exclusiv investitorilor persoane fizice emise de Ministerul Finanţelor, ce urmează a fi listate pe
piaţa reglementată administrată de Bursa de Valori Bucureşti - S.A. şi supravegheată de către Autoritatea de
Supraveghere Financiară – M. Of. nr. 251 din 15 martie 2022
Ordinul nr. 257/2022 al ministrului finanțelor privind aprobarea Ghidului solicitantului elaborat în baza
Hotărârii Guvernului nr. 332/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investiţiilor
care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă – Revizia 5 – M. Of. nr. 248 din 14
martie 2022
Ordinul nr. 256/2022 al ministrului finanțelor privind aprobarea Ghidului solicitantului elaborat în baza
Hotărârii Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea
investiţiilor cu impact major în economie – Revizia 6 – M. Of. nr. 247 din 14 martie 2022
Ordinul nr. 277/2022 al ministrului investițiilor și proiectelor europene pentru modificarea Schemei de
ajutor de stat - Sprijin pentru IMM-uri în vederea depăşirii crizei economice generate de pandemia de COVID-19
– investiţii productive, aprobată prin Ordinul ministrului investiţiilor şi proiectelor europene, interimar, nr.
1.290/2021 – M. Of. nr. 245 din 11 martie 2022

Ordinul nr. 226/2022 al ministrului finanțelor pentru stabilirea procedurii privind acordarea subvenţiilor
prevăzute la art. III din Legea nr. 259/2021 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 118/2021
privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrică şi gaze naturale pentru
sezonul rece 2021-2022, precum şi pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea
de facilităţi persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localităţi din Munţii Apuseni şi în Rezervaţia
Biosferei „Delta Dunării” – M. Of. nr. 242 din 11 martie 2022
Ordinul nr. 352/2022 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea
Procedurii de soluţionare a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de
rambursare – M. Of. nr. 242 din 11 martie 2022
Regulamentul delegat (UE) 2022/439 al Comisiei din 20 octombrie 2021 de
completare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al
Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru
precizarea metodelor de evaluare pe care trebuie să le urmeze autoritățile
competente în contextul evaluării conformității instituțiilor de credit și a firmelor
de investiții cu cerințele prevăzute pentru utilizarea abordării bazate pe modele
interne de rating – Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L90 din 18 martie 2022
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/432 al Consiliului din 15 martie
2022 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 282/2011 în ceea ce
privește certificatul de scutire de TVA și/sau de accize – Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
L88 din 16 martie 2022

Proiecte legislative
Parlamentul României – Senat
Propunere legislativă pentru aplicarea unor măsuri de sprijin pentru angajatori și salariați în situații
de criză, altele decât cele din perioada stării de urgență/asediu/alertă (B148/2022) – publicată la 21 martie
2022
Propunere legislativă privind instituirea unor măsuri pentru stimularea ocupării pe piața muncii din
România (B147/2022) – publicată la 21 martie 2022
Propunere legislativă pentru completarea art. 22 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (B145/2022) –
publicată la 21 martie 2022
Propunere legislativă privind integrarea pe piața forței de muncă din România a cetățenilor străini pentru
modificarea și completarea unor acte normative (B144/2022) – publicată la 21 martie 2022
Propunere legislativă pentru anularea unor obligații fiscale (B139/2022) – publicată la 21 martie 2022

Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii privind Codul fiscal nr. 227/2015 (B133/2022)
– publicată la 14 martie 2022

Agenția Națională de Administrare Fiscală
Proiect de ordin al președintelui ANAF pentru modificarea Anexei nr. 1 a
Ordinului președintelui ANAF nr. 3.626/2016 privind stabilirea listei
jurisdicțiilor raportoare, cu care România va colabora în baza Acordului
multilateral al autorităților competente pentru schimb automat de
informații privind conturile financiare, a listei instituțiilor financiare
nonraportoare și a listei conturilor excluse, prevăzute în instrumentele
juridice de drept internațional la care România s-a angajat din
perspectiva schimbului automat de informații financiare, cu modificările
și completările ulterioare – publicat la 21 martie 2022

Ministerul Finanțelor
Proiect de ordonanță de urgență pentru instituirea Sistemului național
privind monitorizarea transporturilor de bunuri cu risc fiscal ridicat RO eTransport și de abrogare a art. XXVIII din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea
unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte
normative – publicat la 21 martie 2022

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene
Ghidul pentru contractarea granturilor de către IMM-uri – măsura 4.1.1 „Investiții în activități productive”
– publicat la 22 martie 2022
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