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Acte adoptate
Ordonanța de urgență nr. 39/2022 a Guvernului pentru modificarea și completarea unor acte normative în
domeniul gestionării financiare a fondurilor europene și pentru adoptarea unor măsuri privind beneficiarii de
fonduri europene – M. Of. nr. 345 din 7 aprilie 2022
Ordinul nr. 431/2022 al ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației pentru aprobarea
Procedurii de angajare a răspunderii solidare reglementate de dispozițiile art. 25 și 26 din Legea nr. 207/2015
privind Codul de procedură fiscală – Monitorul Oficial nr. 342 din 7 aprilie 2022
Hotărârea nr. 463/2022 a Guvernului pentru modificarea art. 1 alin. (7) din Normele
metodologice de aplicare a OUG nr. 110/2017 privind Programul de susținere a
întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie –
IMM INVEST ROMÂNIA, aprobate prin HG nr. 282/2020 – M. Of. nr. 340
din 7 aprilie 2022
Ordonanța de urgență nr. 36/2022 a Guvernului privind stabilirea unor
măsuri de protecție socială a salariaților în contextul conflictului armat din Ucraina,
precum și ca urmare a sancțiunilor internaționale aplicate Federației Ruse și
Belarusului – M. Of. nr. 340 din 7 aprilie 2022
Ordinul nr. 411/2022 al ministrului finanțelor privind transmiterea situaţiilor financiare
trimestriale centralizate întocmite de instituţiile publice şi pentru modificarea şi
completarea unor ordine ale ministrului finanţelor publice în domeniul contabilităţii
instituţiilor publice - M. Of. nr. 339 din 6 aprilie 2022
Circulara nr. 7/2022 a Băncii Naționale a României privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii
Naţionale a României – M. Of. nr. 336 din 6 aprilie 2022
Regulamentul nr. 6/2022 al Autorității de Supraveghere Financiară pentru modificarea art. 73 alin. (1)
lit. c) din Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenţii de instrumente
financiare şi operaţiuni de piaţă – M. Of. nr. 328 din 4 aprilie 2022
Ordinul nr. 366/2022 al ministrului finanțelor pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de
masă pentru semestrul I al anului 2022 – M. Of. nr. 328 din 4 aprilie 2022
Ordinul nr. 349/2022 al ministrului finanțelor privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acordă
sub formă de tichete de creşă pentru semestrul I al anului 2022 – M. Of. nr. 326 din 4 aprilie 2022
Ordinul nr. 270/2022 al ministrului finanțelor pentru stabilirea valorii sumei indexate care se acordă sub
formă de tichete culturale pentru semestrul I al anului 2022 – M. Of. nr. 326 din 4 aprilie 2022
Ordinul nr. 340/2022 al ministrului finanțelor pentru punerea în aplicare a Deciziei (UE) 2021/2.313 a
Comisiei din 22 decembrie 2021 privind scutirea de taxe la import şi exonerarea de TVA la importuri, acordate
pentru mărfurile necesare pentru combaterea efectelor epidemiei de COVID-19 în cursul anului 2022 – M. Of.
nr. 324 din 1 aprilie 2022
Ordonanța de urgență nr. 33/2022 a Guvernului pentru modificarea şi completarea Legii nr. 219/2015 privind
economia socială – M. Of. nr. 323 din 1 aprilie 2022

Ordinul nr. 341/2022 al ministrului finanțelor pentru aprobarea modificării Statutului CEC BANK - S.A.,
aprobat prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 425/2008 – M. Of. nr. 320 din 1 aprilie 2022
Ordinul nr. 409/2022 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 aprilie 2022 –
M. Of. nr. 320 din 1 aprilie 2022
Ordinul nr. 408/2022 al ministrului finanțelor privind prospectele de
emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip
benchmark aferente lunii aprilie 2022 – M. Of. nr. 320 din 1 aprilie 2022
Hotărârea nr. 30/2022 a Senatului referitoare la propunerea de Regulament
al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE)
nr. 575/2013 în ceea ce priveşte cerinţele referitoare la riscul de credit, riscul de
ajustare a evaluării creditului, riscul operaţional, riscul de piaţă şi în ceea ce
priveşte pragul minim al modelelor interne – COM(2021) 664 – M. Of. nr. 320
din 1 aprilie 2022
Hotărârea nr. 31/2022 a Senatului referitoare la propunerea de Directivă a
Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2014/65/UE
privind pieţele instrumentelor financiare – COM(2021) 726 – M. Of. nr. 320 din 1
aprilie 2022
Legea nr. 74/2022 pentru completarea art. 30 din Legea nr. 263/2010 privind
sistemul unitar de pensii publice – M. Of. nr. 315 din 31 martie 2022
Legea nr. 73/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind
concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate – M. Of. nr. 315 din 31 martie 2022
Legea nr. 72/2022 pentru anularea unor obligații fiscale și pentru modificarea unor acte normative - M. Of. nr.
315 din 31 martie 2022

Proiecte legislative
Ministerul Finanțelor
Proiect de ordin privind aprobarea Instrucțiunilor de aplicare a titlului VIII din Legea nr. 207/2015 privind
Codul de procedură fiscală – publicat la 7 aprilie 2022

Agenția Națională de Administrare Fiscală
Proiect de ordin privind stabilirea bunurilor cu risc fiscal ridicat transportate rutier care fac obiectul
monitorizării prin Sistemul RO e-Transport – publicat la 8 aprilie 2022
Direcția servicii asistență profesională membri
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