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Acte adoptate
Legea nr. 180/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 58/1934 asupra cambiei şi biletului la ordin - M.
Of. nr. 582 din 15 iunie 2022;
Ordinul nr. 879/2022 al ministrului investițiilor și proiectelor europene privind modificarea Schemei
de ajutor de minimis „Implementarea strategiilor de dezvoltare locală în oraşe/municipii cu o populaţie de
peste 20.000 locuitori”, aferentă Programului operaţional Capital uman 2014-2020, POCU 2014-2020, axa
prioritară 5 „Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunităţii”, obiectivul specific 5.1
„Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială din comunităţile
marginalizate (romă şi nonromă) din oraşe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populaţie
aparţinând minorităţii rome, prin implementarea de măsuri/operaţiuni integrate în contextul
mecanismului de DLRC”, aprobată prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr.
1.581/2019 - M. Of. nr. 581 din 15 iunie 2022;
Ordinul nr. 1.398/2022 al ministrului finanțelor privind modificarea Ordinului
ministrului finanţelor şi al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 933/79/2022
pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat asociate Programului RURAL INVEST, a
Procedurii de implementare a Programului şi a Convenţiei de garantare şi plată a
granturilor - M. Of. nr. 576 din 14 iunie 2022;
Ordinul nr. 1.335/2022 al ministrului finanțelor pentru modificarea Normelor metodologice ale
Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului, ale Ministerului Finanţelor, ale Ministerului
Muncii şi Protecţiei Sociale şi ale Ministerului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului nr.
4.626/23.685/6.291/1.840/1997 privind acordarea, utilizarea şi controlul cheltuielilor rezultate din aplicarea
prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 27 din 5 august 1996, republicată - M. Of. nr. 576 din 14 iunie 2022;
Legea nr. 178/2022 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea
cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de
redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României
pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi
rezilienţă - M. Of. nr. 576 din 14 iunie 2022;
Legea nr. 177/2022 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/2020 privind modalitatea
de emitere şi prelungirea valabilităţii voucherelor de vacanţă, în contextul situaţiei epidemiologice determinate
de răspândirea COVID-19 - M. Of. nr. 567 din 10 iunie 2022;
Ordinul nr. 1.329/2022 al ministrului finanțelor privind procedura şi condiţiile în care se realizează
autorizarea antrepozitelor fiscale, a destinatarilor înregistraţi, a expeditorilor înregistraţi şi a importatorilor
autorizaţi - M. Of. nr. 559 din 8 iunie 2022;

Ordinul nr. 863/2022 al ministrului investițiilor și proiectelor europene privind modificarea Schemei de
ajutor de minimis „VIITOR PENTRU TINERII NEETs II”, aferentă Programului operaţional Capital uman 2014-2020
(POCU 2014-2020), axa prioritară 2 „Îmbunătăţirea situaţiei tinerilor din categoria NEETs”, obiectivul specific 2.1
„Creşterea ocupării tinerilor NEETs şomeri cu vârsta între 16-29 ani, înregistraţi la Serviciul Public de Ocupare,
cu rezidenţa în regiunile eligibile” şi obiectivul specific 2.2 „Îmbunătăţirea nivelului de competenţe, inclusiv prin
evaluarea şi certificarea competenţelor dobândite în sistem non-formal şi informal al tinerilor NEETs şomeri cu
vârsta între 16-29 ani, înregistraţi la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidenţa în regiunile eligibile”, aprobată prin
Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 1.201/2020 - M. Of. nr. 560 din 8 iunie 2022;
Directiva (UE) 2022/890 a Consiliului din 3 iunie 2022 de modificare a Directivei 2006/112/CE în ceea ce
privește prelungirea perioadei de aplicare a mecanismului opțional de taxare inversă în legătură cu livrările de
anumite bunuri și prestările de anumite servicii care prezintă risc de fraudă și a mecanismului de reacție rapidă
împotriva fraudei în domeniul TVA - Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 155 din 8 iunie 2022.

Proiecte legislative
Parlamentul României – Senat
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.
53/2003 Codul muncii, republicată, cu modificările și completările
ulterioare, precum și pentru modificarea și completarea OUG nr.
57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările
ulterioare (B378/2022) - publicat în data de 15 iunie 2022;

Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal,
de susţinere a bibliotecilor prin reglementarea facilităţii de direcţionare a 3,5% din impozitul pe
venit către bibliotecile de drept public cu personalitate juridică de către contribuabilii persoane
fizice (B373/2022) - publicat în data de 15 iunie 2022;

Propunere legislativă privind modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal (B365/2022) - publicat
în data de 8 iunie 2022;

Propunere legislativă pentru completarea articolului 103 din Legea 53/2003 - Codul muncii (B363/2022)
- publicat în data de 8 iunie 2022.

Ministerul Finanțelor
Proiect de lege pentru aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului asigurărilor
sociale de stat pe anul 2021 şi a contului general anual de execuţie a bugetului asigurărilor
pentru şomaj pe anul 2021 - publicat în data de 14 iunie 2022;

Proiect de lege pentru aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului de stat, a
contului anual de execuţie a bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi
a contului general anual al datoriei publice aferente anului 2021 - publicat în data de 14 iunie 2022.
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