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Acte adoptate

Ordinul nr. 1.072/2022 al ministrului finanțelor privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie
cu discont și a obligațiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii mai 2022 - M. Of. nr. 416 din 29 aprilie
2022;

Ordinul nr. 944/2022 al ministrului finanțelor privind prospectul de emisiune a unui titlu de stat emis în
vederea despăgubirii persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii și Consemnațiuni CEC -
SA în vederea achiziționării de autoturisme - M. Of. nr. 439 din 4 mai 2022;

Legea nr. 124/2022 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 43/2021 pentru
prelungirea termenului de depunere a declarației anuale privind beneficiarul real al persoanei juridice,
prevăzut la art. 56 alin. (4) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și
finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative - M. Of. 
nr. 431 din 3 mai 2022;

Ordinul nr. 802/2022 al președintelui Agenției Naționale de Administrare
Fiscală privind stabilirea bunurilor cu risc fiscal ridicat transportate rutier care 
fac obiectul monitorizării prin Sistemul RO e-Transport - M. Of. nr. 430 din 3 mai
2022;

Ordinul nr. 1.073/2022 al ministrului finanțelor privind aprobarea Convenției de
implementare a Programului RURAL INVEST - M. Of. nr. 426 din 3 mai 2022;

Regulamentul nr. 8/2022 a Autorității de Supraveghere Financiară pentru modificarea și 
completarea Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2019 privind reglementarea 
unor dispoziții referitoare la prestarea serviciilor și activităților de investiții conform Legii nr. 126/2018 privind
piețele de instrumente financiare - M. Of. nr. 423 din 2 mai 2022;

Ordinul nr. 1.070/2022 al ministrului finanțelor privind prospectul de emisiune a titlurilor de stat destinate
populației, prin intermediul unităților operative ale Trezoreriei Statului și prin subunitățile poștale din rețeaua
Companiei Naționale „Poșta Română” - SA, în cadrul Programului Tezaur, aferent lunii mai 2022 - M. Of nr. 415
din 29 aprilie 2022;

Hotărârea nr. 22/149 din 4 aprilie 2022 a Conferinței Naționale a Corpului Experților Contabili și
Contabililor Autorizați din România privind inițiativa legislativă PL-x nr. 596/2018 pentru reorganizarea activității
de expertiză contabilă și a contabililor autorizați - M. Of. nr. 410 din 28 aprilie 2022;

Regulamentul nr. 7/2022 al Autorității de Supraveghere Financiară pentru completarea Regulamentului
Autorității de Supraveghere Financiară nr. 9/2014 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a
investițiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare și a depozitarilor organismelor de plasament
colectiv în valori mobiliare - M. Of. nr. 409 din 28 aprilie 2022;
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Ordinul nr. 3.701/2022 al președintelui Autorității Vamale Române privind
aprobarea Procedurii de autorizare a importurilor de bunuri în regim de scutire
de taxe vamale de către organizații sau instituții în aplicarea dispozițiilor art. 43-
53, art. 57-59, art. 61-80 și ale art. 82 din Regulamentul (CE) nr. 1.186/2009 al
Consiliului din 16 noiembrie 2009 de instituire a unui regim comunitar de scutiri
de taxe vamale - M. Of. nr. 402 din 27 aprilie 2022;

Norma nr. 12/2022 a Autorității de Supraveghere Financiară pentru
aplicarea Ghidului ESMA privind raportările referitoare la cazurile de
neexecutare a decontării în temeiul art. 7 din Regulamentul (UE) nr. 909/2014 al
Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind îmbunătățirea
decontării titlurilor de valoare în Uniunea Europeană și privind depozitarii
centrali de titluri de valoare și de modificare a Directivelor 98/26/CE și
2014/65/UE și a Regulamentului (UE) nr. 236/2012 (CSDR) - M. Of. nr. 400 din 27
aprilie 2022;

Ordinul nr. 705/2022 al ministrului muncii și solidarității sociale pentru aprobarea modelului documentelor
prevăzute la art. 6 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 36/2022 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. 404 din 27 aprilie 2022;

Ordinul nr. 999/2022 al ministrului finanțelor privind aprobarea Procedurii de implementare a
Programului GARANT CONSTRUCT și a Schemei de ajutor de stat asociate Programului GARANT CONSTRUCT -
M. Of. nr. 399 din 27 aprilie 2022;

Ordinul nr. 3.767/2022 al președintelui Autorității Vamale Române privind abilitarea unor birouri vamale de a
efectua formalități vamale cu produse strategice și de abrogare a Ordinului președintelui Agenției Naționale de
Administrare Fiscală nr. 1.669/2017 privind abilitarea unor birouri vamale de a efectua formalități vamale cu
produse strategice - M. Of. nr. 398 din 26 aprilie 2022;

Ordinul nr. 1.039/2022 al ministrului finanțelor privind modificarea și completarea Ordinului ministrului
finanțelor și al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 933/79/2022 pentru aprobarea Schemei de ajutor de
stat asociate Programului RURAL INVEST - M. Of. nr. 398 din 26 aprilie 2022;

Regulamentul nr. 8/2022 al Băncii Naționale a României privind operațiunile de administrare a datoriei publice
guvernamentale efectuate de către Ministerul Finanțelor pe piața titlurilor de stat administrată de Banca Națională
a României - M. Of. nr. 397 din 26 aprilie 2022;

Norma nr. 1/2022 a Băncii Naționale a României pentru aplicarea Regulamentului Băncii Naționale a României
nr. 8/2022 privind operațiunile de administrare a datoriei publice guvernamentale efectuate de către Ministerul
Finanțelor pe piața titlurilor de stat administrată de Banca Națională a României - M. Of. nr. 397 din 26 aprilie 2022;

Legea nr. 112/2022 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 4/2022 pentru modificarea și completarea
Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru prorogarea unui termen - M. Of. nr. 395 din 26 aprilie 2022.
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Propunere legislativă pentru completarea Legii nr. 227/2015 - Codul fiscal (B267/2022) - publicat în
data de 27 aprilie 2022.
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Proiecte legislative

Parlamentul României – Senat

Proiect de ordonanță de urgență privind unele măsuri fiscale, precum și
pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de
procedură fiscală - publicat în data de 4 mai 2022;

Proiect de hotărâre privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru 
compensarea creșterii prețului la combustibil datorat conflictului armat din Ucraina,
precum și de modificare a Anexei 2 la Hotărârea Guvernului nr. 370/2021 privind
organizarea şi funcționarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, cu modificările
și completările ulterioare - publicat în data de 3 mai 2022;

Ministerul Finanțelor

Proiect de ordin privind abrogarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1665/2020 privind stabilirea
mijloacelor electronice de transmitere la distanţă a actelor de executare şi a procedurii de comunicare a
acestora - publicat în data de 2 mai 2022;

Proiect de ordin pentru completarea Procedurii de aplicare a măsurilor de restructurare a obligaţiilor
bugetare restante, aprobată prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2810/2019 - publicat în data de 2
mai 2022.

Proiect de ordin pentru aprobarea Procedurii de utilizare și funcționare a sistemului național privind
monitorizarea transporturilor de bunuri cu risc fiscal ridicat RO e-Transport - publicat în data de 4 mai 2022.
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