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Acte adoptate
Ordinul nr. 231/2022 al ministrului finanțelor privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu
discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii martie 2022 – M. Of. nr. 208 din 2 martie 2022
Ordinul nr. 64/2022 al președintelui Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă privind modificarea Procedurii de anulare a obligaţiilor de plată accesorii în conformitate cu prevederile cap. II – Anularea unor
obligaţii accesorii din OUG nr. 69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal,
precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale, aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru
Ocuparea Forţei de Muncă nr. 85/2021 – M. Of. nr. 206 din 2 martie 2022
Ordinul nr. 199/2022 al ministrului finanțelor privind modificarea anexei la Ordinul ministrului finanţelor
publice nr. 86/2005 pentru reglementarea datei plăţii salariilor la instituţiile publice – M. Of. nr. 202 din 1 martie
2022
Legea nr. 36/2022 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 191/2020 pentru prelungirea
termenelor privind depunerea unor documente prevăzute în sarcina asociaţiilor şi fundaţiilor, precum şi a
persoanelor juridice înregistrate în registrul comerţului – M. Of. nr. 201 din 1 martie 2022
Legea nr. 35/2022 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 6/2020 pentru modificarea
şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru reglementarea unor
măsuri fiscal-bugetare – M. Of. nr. 201 din 1 martie 2022
Legea nr. 32/2022 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 30/2021 privind unele măsuri fiscale – M. Of. nr. 201 din 1 martie 2022
Legea nr. 31/2022 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 51/2021 privind prorogarea termenelor prevăzute la art. II pct. 9 şi art. III din
Legea nr. 295/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind
Codul de procedură fiscală, precum şi aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare
– M. Of. nr. 201 din 1 martie 2022
Ordinul nr. 510/2022 al ministrului antreprenoriatului și turismului pentru modificarea
și completarea Normelor metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare a structurilor de
primire turistice cu funcțiuni de cazare și alimentație publică, a licențelor și brevetelor de turism,
aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale pentru Turism nr. 65/2013 – M. Of. nr. 200
din 1 martie 2022
Ordinul nr. 225/2022 al ministrului finanțelor privind prospectul de emisiune a titlurilor de stat destinate
populaţiei, prin intermediul unităţilor operative ale Trezoreriei Statului şi prin subunităţile poştale din reţeaua
Companiei Naţionale „Poşta Română” - S.A., în cadrul Programului Tezaur, aferent lunii martie 2022
– M. Of. nr. 195 din 28 februarie 2022

Ordinul nr. 249/2022 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru modificarea anexei
la Ordinul preşedintelui ANAF nr. 1.669/2017 privind abilitarea unor birouri vamale de a efectua formalităţi
vamale cu produse strategice – M. Of. nr. 186 din 24 februarie 2022
Ordonanța de urgență nr. 12/2022 a Guvernului pentru modificarea şi completarea OG nr. 15/2013 privind
reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice
pentru Programul operaţional sectorial Mediu 2007-2013 şi pentru proiecte preluate integral sau parţial din
Programul operaţional sectorial Mediu 2007-2013 în cadrul Programului operaţional Infrastructura mare 20142020 – M. Of. nr. 181 din 23 februarie 2022
Regulamentul (UE) 2022/357 al Comisiei din 2 martie 2022 de modificare a
Regulamentului (CE) nr. 1.126/2008 de adoptare a anumitor standarde
internaționale de contabilitate în conformitate cu Regulamentul (CE)
nr. 1.606/2002 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește
standardele internaționale de contabilitate 1 și 8 – Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene L 68 din 3 martie 2022

Proiecte legislative
Parlamentul României – Senat
Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art. 471 din
Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările
ulterioare (B99/2022) – publicată la 2 martie 2022
Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea alin. (1) al art. 139 din Legea nr. 53/2003 – Codul
muncii (B95/2022) – publicată la 1 martie 2022
Propunere legislativă privind modificarea și completarea art.164 din Legea 53/2003 – Codul muncii, cu
privire la stabilirea salariului minim brut pe țară garantat în plată la valoarea coșului minim de consum
(B89/2022) – publicată la 25 februarie 2022
Propunere legislativă pentru adoptarea unor măsuri fiscale cu caracter temporar pentru livrarea de
carburanţi (B82/2022) – publicată la 23 februarie 2022

Agenția Națională de Administrare Fiscală
Proiect de ordin al președintelui ANAF pentru aprobarea Procedurii de soluționare a deconturilor cu
sume negative de TVA cu opțiune de rambursare – publicat la 28 februarie 2022
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