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Acte adoptate
Regulamentul nr. 5/2022 al Băncii Naționale a României pentru modificarea și completarea Regulamentului
Băncii Naționale a României nr. 5/2013 privind cerințe prudențiale pentru instituțiile de credit și pentru
abrogarea unor acte normative – M. Of. nr. 314 din 30 martie 2022
Ordinul nr. 358/2022 al ministrului finanțelor privind modificarea Normelor metodologice pentru
înregistrarea și raportarea datoriei publice, aprobate prin Ordinul ministrului economiei și finanțelor
nr. 1.059/2008 – M. Of. nr. 314 din 30 martie 2022
Ordinul nr. 376/2022 al ministrului finanțelor pentru aprobarea nivelului accizei
specifice la țigarete – M. Of. nr. 305 din 30 martie 2022
Ordinul nr. 449/2022 al președintelui Agenției Naționale de Administrare
Fiscală privind modificarea și completarea Ordinului președintelui ANAF
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, precum și pentru modificarea Ordinului președintelui ANAF
nr. 64/2022 privind aplicarea prevederilor art. II din Legea 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 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”, precum și privind
modificarea și completarea Ordinului președintelui ANAF 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. 298 din 28 martie 2022
Ordinul nr. 429/2022 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru modificarea
anexei nr. 1 la Ordinul 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 – M. Of. nr. 294 din 25 martie 2022
Ordinul nr. 292/2022 al ministrului investițiilor și proiectelor europene privind modificarea Schemei de
ajutor de minimis „Ajutor de minimis pentru sprijinirea start-up-urilor și spinoff-urilor inovatoare” în cadrul
acțiunii 1.2.1 „Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte de CDI derulate de întreprinderi
individual sau în parteneriat cu institutele de CD și universități, în scopul inovării de procese și de produse în
sectoarele economice care prezintă potențial de creștere”, axa prioritară nr. 1 „Cercetare, dezvoltare
tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor” din cadrul
Programului operațional Competitivitate 2014-2020, aprobată prin Ordinul ministrului investițiilor și proiectelor
europene și al ministrului cercetării, inovării și digitalizării nr. 1.487/836/2021 – M. Of. nr. 292 din 25 martie 2022

Ordinul nr. 293/2022 al ministrului investițiilor și proiectelor europene pentru modificarea Schemei de
ajutoare de stat și de minimis privind unele măsuri pentru pregătirea portofoliului de proiecte destinat
finanțării din fonduri externe nerambursabile, pentru perioada de programare 2021-2027, în domeniul
specializării inteligente, aprobată prin OMFE nr. 894/2020 – M. Of. nr. 282 din 23 martie 2022

Proiecte legislative
Parlamentul României – Senat
Propunere legislativă pentru modificarea art. 156 din Legea nr. 85/2014
privind procedurile de prevenire a insolvenței şi de insolvență (B190/2022)
– publicată la 30 martie 2022
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul
fiscal (B176/2022) – publicată la 28 martie 2022
Propunere legislativă pentru modificarea alin. (1)-(3) ale art. 77 din Legea
nr. 227/2015 privind Codul fiscal (B158/2022) – publicată la 23 martie 2022
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul
Fiscal (B157/2022) – publicată la 23 martie 2022

Ministerul Finanțelor
Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea unor
scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investițiilor cu impact major în economie –
publicat la 29 martie 2022
Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.
165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.045/2018 –
publicat la 25 martie 2022

Ministerul Antreprenoriatului și Turismului
Proiectul procedurii de implementare a schemei de ajutor de minimis prevăzute în cadrul Programului
de dezvoltare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă – publicat la 29 martie
2022
Proiectul procedurii de implementare a schemei de ajutor de minimis prevăzute în cadrul Programului
naţional multianual de microindustrializare – publicat la 29 martie 2022
Direcția servicii asistență profesională membri
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