BULETIN

LEGISLATIV

16 mai 2022

Acte adoptate
Ordonanța de urgență nr. 66/2022 a Guvernului pentru completarea Legii nr. 16/2017 privind detașarea
salariaților în cadrul prestării de servicii transnaționale – M. Of. nr. 476 din 12 mai 2022
Ordinul nr. 1.146 din 9 mai 2022 al ministrului finanțelor privind modificarea Ordinului ministrului
finanțelor publice nr. 1.958/2020 pentru aprobarea Procedurii privind angajarea, lichidarea,
ordonanțarea și plata cheltuielilor pentru sumele determinate conform deciziei de plată a sumelor de
virat în contul Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii
(FNGCIMM), emise în baza OUG nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și
mijlocii – IMM INVEST ROMÂNIA – M. Of. nr. 473 din 12 mai 2022
Ordinul nr. 1.112/2022 al ministrului finanțelor pentru abrogarea Ordinului
ministrului finanţelor publice nr. 1.665/2020 privind stabilirea mijloacelor
electronice de transmitere la distanţă a actelor de executare şi a procedurii de
comunicare a acestora – M. Of. nr. 469 din 11 mai 2022
Ordinul nr. 4.140/2022 al președintelui Autorității Vamale Române pentru
stabilirea birourilor vamale de frontieră abilitate să efectueze formalităţi vamale de
punere în liberă circulaţie a benzinelor şi motorinelor – M. Of. nr. 468 din 10 mai 2022
Circulara nr. 11/2022 a Băncii Naționale a României privind nivelul ratei dobânzii de referinţă
a Băncii Naţionale a României – M. Of. nr. 468 din 10 mai 2022
Regulamentul nr. 9/2022 al Autorității de Supraveghere Financiară pentru modificarea şi completarea
Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 4/2013 privind acţiunile suport pentru certificate de
depozit, aprobat prin Hotărârea Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 44/2013 – M. Of. nr. 467
din 10 mai 2022
Ordinul nr. 878/2022 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind stabilirea
mijloacelor electronice de transmitere la distanţă a actelor de executare şi a procedurii de comunicare a
acestora – M. Of. nr. 466 din 10 mai 2022
Ordinul nr. 697/2022 al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației pentru modificarea pct. 24
al art. 3 din Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor
europene nr. 2.400/2017 privind aprobarea măsurii de sprijin prin acordarea unor ajutoare de minimis pentru
IMM-uri sub formă de garanţie neplafonată de portofoliu din cadrul Programului operaţional „Iniţiativa pentru
IMM” – M. Of. nr. 466 din 10 mai 2022
Ordinul nr. 635/2022 al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației pentru modificarea şi
completarea Ordinului ministrului lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei nr. 4.003/2020 privind aprobarea
schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea IMM în vederea realizării de procese de dezvoltare a unor modele
conceptuale inovative în domeniile de specializare inteligentă, în cadrul Programului operaţional regional 20142020 – M. Of. nr. 461 din 9 mai 2022

Ordinul nr. 493/2022 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea
Procedurii privind recalcularea din oficiu de către organul fiscal a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate,
precum şi a modelului şi conţinutului formularului „Referat privind recalcularea contribuţiei de asigurări sociale
de sănătate“ – M. Of. nr. 460 din 9 mai 2022
Rectificarea nr. 955/2022 referitoare la anexa nr. 4 la Procedura de
implementare şi schema de ajutor de stat asociate Programului IMM PROD,
aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 955/2022 – M. Of nr. 456 din 9
mai 2022
Legea nr. 128/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă
a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată
– M. Of nr. 456 din 9 mai 2022
Legea nr. 125/2022 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele
fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale – M. Of
nr. 456 din 9 mai 2022

Proiecte legislative
Parlamentul României – Senat
Propunere legislativă pentru încurajarea unui stil de viață actv și sănătos prin modificarea și completarea
Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal (B296/2022) – publicat la 10 mai 2022
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