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Acte adoptate
Ordinul nr. 965/2022 al ministrului finanțelor privind modificarea și completarea anexei la Ordinul
ministrului muncii și solidarității sociale, al ministrului energiei și al ministrului finanțelor nr. 183/112/173/2022
pentru aprobarea procedurii și termenelor de decontare a sumelor aferente schemei de compensare, a
documentelor în baza cărora se realizează decontarea, precum și a altor măsuri necesare aplicării prevederilor
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. 373 din 14 aprilie 2022
Legea nr. 94/2022 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.
134/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului
nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituțional și autorizarea Guvernului,
prin Ministerul Finanțelor Publice, de a scoate la licitație certificatele de emisii de
gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, precum și
pentru modificarea unor acte normative în domeniul fondurilor europene
– M. Of. nr. 371 din 14 aprilie 2022
Legea nr. 92/2022 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 96/2020
pentru modificarea Legii nr. 86/2006 privind Codul vamal al României – M. Of. nr. 371
din 14 aprilie 2022
Legea nr. 89/2022 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 107/2021 pentru modificarea
articolului unic din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/2021 privind prorogarea termenelor prevăzute la
art. II pct. 9 și art. III din Legea nr. 295/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul
de procedură fiscală, precum și aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare – M. Of. nr. 370 din 14 aprilie 2022
Legea nr. 88/2022 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 8/2022 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. 370
din 14 aprilie 2022
Hotărârea nr. 467/2022 a Guvernului pentru aprobarea Metodologiei de elaborare și execuție a programelor
bugetare – M. Of. nr. 368 din 14 aprilie 2022
Ordinul nr. 955/2022 al ministrului finanțelor privind aprobarea Procedurii de implementare și a schemei de
ajutor de stat asociate Programului IMM PROD – M. Of. nr. 366 din 13 aprilie 2022
Legea nr. 86/2022 pentru completarea Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice și pentru modificarea și
completarea Legii nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale – M. Of. nr. 366 din 13 aprilie 2022

Legea nr. 84/2022 privind modificarea art. III alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 63/2010
pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru
stabilirea unor măsuri financiare – M. Of. nr. 366 din 13 aprilie 2022
Ordinul nr. 937/2022 al ministrului finanțelor privind modificarea și
completarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 517/2016 pentru
aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de
funcționare a sistemului național de raportare – Forexebug – M. Of. nr. 365 din
13 aprilie 2022
Legea nr. 83/2022 pentru instituirea zilei de 11 aprilie ca Ziua educației
financiare – M. Of. nr. 362 din 12 aprilie 2022
Ordinul nr. 930/2022 al ministrului finanțelor privind modificarea Ordinului
ministrului finanțelor publice nr. 1.801/2020 pentru aprobarea componenței, a
modelelor și a normelor metodologice de elaborare a rapoartelor privind
situațiile financiare, a rapoartelor privind notele la situațiile financiare și alte
rapoarte/anexe trimestriale și anuale generate din sistemul național de
raportare – Forexebug – M. Of nr. 359 din 12 aprilie 2022
Ordinul nr. 948/2022 al ministrului finanțelor privind prospectul de emisiune
a obligațiunilor de stat cu cupon denominate în euro lansate în luna aprilie
2022 – M. Of. nr. 356 din 11 aprilie 2022
Ordonanța de urgență nr. 41/2022 a Guvernului pentru instituirea Sistemului național privind monitorizarea
transporturilor rutiere de bunuri cu risc fiscal ridicat RO e-Transport și de abrogare a art. XXVIII din Ordonanța
de urgență a Guvernului nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și
pentru modificarea și completarea unor acte normative – M. Of. nr. 356 din 11 aprilie 2022
Legea nr. 79/2022 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 48/2020 privind unele măsuri
financiar-fiscale – M. Of. nr. 356 din 11 aprilie 2022
Legea nr. 78/2022 pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 39/2017 privind acțiunile în
despăgubire în cazurile de încălcare a dispozițiilor legislației în materie de concurență, precum și pentru
modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996 – M. Of. nr. 356 din 11 aprilie 2022
Ordinul nr. 933/79/2022 al ministrului finanțelor și al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale pentru
aprobarea Schemei de ajutor de stat asociate Programului RURAL INVEST – M. Of. nr. 352 din 8 aprilie 2022
Decizia de punere în aplicare (UE) 2022/559 a Consiliului din 5 aprilie 2022 de modificare a Deciziei de
punere în aplicare (UE) 2019/310 în ceea ce privește autorizarea acordată Poloniei de a continua să aplice
măsura specială de derogare de la articolul 226 din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe
valoarea adăugată – Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 108 din 7 aprilie 2022

Directiva (UE) 2022/542 a Consiliului din 5 aprilie 2022 de modificare a Directivelor 2006/112/CE și (UE)
2020/285 în ceea ce privește cotele taxei pe valoarea adăugată – Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 107 din 6
aprilie 2022

Proiecte legislative
Agenția Națională de Administrare Fiscală
Proiect de ordin privind Procedura de restituire a impozitului pe dividende
rezultat din regularizarea anuală a dividendelor distribuite parțial în cursul
anului – publicat la 14 aprilie 2022
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