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Acte adoptate

Regulamentul (UE, Euratom) 2022/615 al Consiliului din 5 aprilie 2022 de modificare a Regulamentului (UE,
Euratom) nr. 609/2014 pentru a spori predictibilitatea pentru statele membre și pentru a clarifica procedurile de
soluționare a litigiilor privind punerea la dispoziție a resurselor proprii tradiționale și a resurselor proprii bazate
pe TVA și pe VNB – Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 115 din 13 aprilie 2022

Hotărârea nr. 530/2022 a Guvernului privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 807/2014
pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investițiilor cu impact major în
economie – M. Of. nr. 394 din 21 aprilie 2022

Ordonanța de urgență nr. 53/2022 a Guvernului privind modificarea și completarea Legii nr.
129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru
modificarea și completarea unor acte normative – M. Of. nr. 394 din 21 aprilie 2022

Ordonanța de  urgență nr. 51/2022 a Guvernului privind instituirea unei scheme
de ajutor de stat pentru susținerea activității crescătorilor din sectoarele bovine,
suine și avicol în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19 –
M. Of. nr. 393 din 21 aprilie 2022

Legea nr. 107/2022 pentru modificarea art. 32 alin. (1) din Ordonanța Guvernului
nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor – M. Of. nr. 391 din 21 aprilie
2022

Regulamentul nr. 7/2022 al Băncii Naționale a României pentru modificarea și
completarea Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 2/2012 privind
organizarea și funcționarea la Banca Națională a României a Centralei Riscului de Credit
– M. Of. nr. 390 din 21 aprilie 2022

Hotărârea nr. 499/2022 a Guvernului pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.326/2021 privind
organizarea și funcționarea Ministerului Economiei – M. Of. nr. 376 din 15 aprilie 2022

Proiecte legislative

Parlamentul României – Senat

Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 335/2007 a camerelor de comerț din România,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 836 din 6 decembrie 2007, cu modificările și
completările ulterioare (B254/2022) – publicată la 20 aprilie 2022
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Proiect de ordin pentru modificarea Ordinului ministrului finanțelor
publice nr. 105/2016 pentru aprobarea Normelor privind scutirea de la
plata taxei pe valoarea adăugată și a accizelor pentru importurile
definitive ale anumitor bunuri, prevăzută la art. 293 alin. (1) lit. d) și art.
395 alin. (7) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și a
Procedurii privind autorizarea unor organisme pentru a importa bunuri în
regim de scutire – publicat la 20 aprilie 2022

Proiect de ordin pentru modificarea Ordinului președintelui Agenției
Naționale de Administrare Fiscală 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 – publicat la 21 aprilie 2022

Propunere legislativă pentru modificarea OUG nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanța
corporativă a întreprinderilor publice, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 883 din 14
decembrie 2011 (B233/2022) – publicată la 14 aprilie 2022
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