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Acte adoptate

Circulara nr. 13/2022 a Băncii Naționale a României privind rata dobânzii plătite la rezervele minime
obligatorii constituite în lei începând cu perioada de aplicare 24 aprilie – 23 mai 2022 – M. Of. nr. 495 din 19 mai
2022

Ordinul nr. 963/2022 al ministrului antreprenoriatului și turismului privind aprobarea Procedurii de
implementare a măsurii „Granturi pentru capital de lucru acordate entităților din domeniul agroalimentar” 
din cadrul schemei de ajutor de stat instituite prin OUG nr. 61/2022 privind unele măsuri pentru acordarea de
microgranturi și granturi pentru capital de lucru entităților din domeniul agroalimentar cu finanțare din 
fonduri externe nerambursabile – M. Of. nr. 511 din 24 mai 2022

Ordinul nr. 1.238/2022 al ministrului finanțelor privind modificarea Normelor metodologice
privind utilizarea instrumentelor financiare derivate în scopul realizării operațiunilor de administrare
a riscurilor asociate obligațiilor de natura datoriei publice guvernamentale, aprobate prin OMFP nr.
3.217/2019 – M. Of. nr. 505 din 23 mai 2022

Legea nr. 144/2022 pentru modificarea și completarea art. 34 din Legea 
nr. 53/2003 – Codul muncii – M. Of. nr. 502 din 23 mai 2022

Legea nr. 142/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind
Codul fiscal – M. Of. nr. 502 din 23 mai 2022

Legea nr. 141/2022 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr. 78/2019 privind modificarea unor acte normative și stabilirea unor măsuri în
domeniul agriculturii, precum și pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare 
– M. Of. nr. 502 din 23 mai 2022

Circulara nr. 14/2022 a Băncii Naționale a României privind rata dobânzii penalizatoare
pentru deficitul de rezerve minime obligatorii constituite în lei începând cu perioada de aplicare
24 mai-23 iunie 2022 – M. Of. nr. 495 din 19 mai 2022

Ordonanța de urgență nr. 67/2022 a Guvernului privind unele măsuri fiscale, precum și pentru modificarea și
completarea art. 59 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală – M. Of. nr. 494 din 18 mai 2022

Ordinul nr. 1.237/2022 al ministrului finanțelor privind aprobarea contractării de către Ministerul Finanțelor
a unor împrumuturi pe piețele externe de capital în sumă totală de până la 2,5 miliarde de dolari, prin lansarea
a două serii noi de obligațiuni denominate în dolari cu maturitatea de 5 ani sau mai mult și, respectiv,
maturitatea de 12 ani, în cadrul Programului-cadru de emisiuni de titluri de stat „Medium Term Notes” și
desemnarea administratorilor tranzacției – M. Of. nr. 491 din 18 mai 2022

Legea nr. 139/2022 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 120/2021 privind administrarea,
funcționarea și implementarea sistemului național privind factura electronică RO e-Factura și factura electronică în
România, precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cărții
de identitate a vehiculului și certificarea autenticității vehiculelor rutiere în vederea introducerii pe piață, punerii la
dispoziție pe piață, înmatriculării sau înregistrării în România, precum și supravegherea pieței pentru acestea – M.
Of. nr. 490 din 17 mai 2022
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Ordinul nr. 1.211/2022 al ministrului finanțelor pentru modificarea și
completarea OMEF nr. 2.007/2008 privind aprobarea componenței Comisiei
pentru autorizarea operatorilor economici din domenii cu reglementări
specifice și a Regulamentului de organizare și funcționare a acesteia, precum și
a Criteriilor referitoare la autorizarea funcționării unităților emitente de tichete,
precum și pentru completarea OMFP nr. 1.909/2019 pentru aprobarea
criteriilor referitoare la autorizarea funcționării unităților emitente de bilete de
valoare, a componenței și procedurii de lucru a Comisiei pentru autorizarea
unităților emitente de bilete de valoare, precum și a componenței echipei de
specialiști prevăzute la art. 22 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr.
165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, aprobate prin HG nr.
1.045/2018 – M. Of. nr. 489 din 17 mai 2022

Ordinul nr. 1.108/2022 al ministrului finanțelor privind modificarea OMFP 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 – M. Of. nr. 486 din 16
mai 2022

Legea nr. 135/2022 pentru modificarea și completarea unor acte normative – M. Of. nr. 489 din 17 mai 2022

Hotărârea nr. 630/2022 a Guvernului pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 12/1992 privind
reglementarea eliberării bonurilor de valoare pentru benzină și motorină – M. Of. nr. 483 din 16 mai 2022

Ordinul nr. 856/2022 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind 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 – M. Of. nr. 482 din 13 mai 2022

Ordinul nr. 1.021/2022 al ministrului finanțelor privind aprobarea Instrucțiunilor pentru aplicarea titlului VIII
din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală – M. Of. nr. 482 din 13 mai 2022

Ordinul nr. 776/2022 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind modificarea
Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.845/2015 pentru aprobarea
procedurilor de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal, precum și pentru aprobarea modelului și
conținutului unor formulare, precum și pentru modificarea altor acte normative – M. Of. nr. 477 din 13 mai 2022

Ordinul nr. 4.160/2022 al președintelui Autorității Vamale Române pentru modificarea Ordinului
președintelui Autorității Vamale Române nr. 3.767/2022 privind abilitarea unor birouri vamale de a efectua
formalități vamale cu produse strategice – M. Of. nr. 477 din 13 mai 2022

Ordinul nr. 1.113/2022 al ministrului finanțelor pentru completarea Procedurii de aplicare a măsurilor
de restructurare a obligațiilor bugetare restante, aprobată prin OMFP nr. 2.810/2019 – M. Of. nr. 483 din
16 mai 2022
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Legea nr. 132/2022 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 168/2020 pentru completarea
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15
mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru
prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii
educației naționale nr. 1/2011, precum și a altor acte normative – M. Of. nr. 477 din 13 mai 2022

Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015
privind Codul fiscal (B322/2022) – publicată la 18 mai 2022

Propunere legislativă pentru modificarea art.270 din Legea nr.86/2006
privind Codul vamal al României (B311/2022) – publicată la 16 mai 2022

Proiect de hotărâre de guvern pentru aprobarea procedurii de autorizare a
caselor de schimb valutar și a entităților care dețin în administrare structuri de
primire turistice cu funcțiuni de cazare turistică, precum și a procedurii de
înregistrare a punctelor de schimb valutar – publicat la 17 mai 2022
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Proiect de ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscalã pentru aprobarea procedurii de
anulare a obligațiilor fiscale ce fac obiectul prevederilor art. I din Legea nr. 72/2022 pentru anularea unor
obligații fiscale și pentru modificarea unor acte normative – publicat la 23 mai 2022

Proiect de ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru modificarea modelului,
conținutului și instrucțiunilor de completare ale formularului 208 „Declarație informativă privind impozitul
pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal”, aprobat prin Ordinul
ministrului finanțelor publice și al ministrului justiției nr.1.022/2.562/2016 privind aprobarea procedurilor
de stabilire, plată și rectificare a impozitului pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din
patrimoniul personal și a modelului și conținutului unor formulare utilizate în administrarea impozitului pe
venit – publicat la 24 mai 2022

Proiecte legislative

Parlamentul României – Senat

Ministerul Finanțelor

Agenția Națională de Administrare Fiscală
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