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Acte adoptate

Ordinul nr. 4.411/2022 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. 527 din 27 mai 2022

Ordinul nr. 1.316/2022 al ministrului finanțelor privind înființarea Comitetului de investiții pentru Fondul de
fonduri de capital de risc pentru redresare din cadrul Planului național de redresare și reziliență al României –
M. Of. nr. 536 din 31 mai 2022

Ordonanța de urgență nr. 73/2022 a Guvernului pentru completarea Ordonanței de urgență a
Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul
situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru
stimularea creșterii ocupării forței de muncă – M. Of. nr. 536 din 31 mai 2022

Ordonanța de urgență nr. 72/2022 a Guvernului pentru modificarea și comple-
tarea OUG nr. 63/2022 privind unele măsuri temporare pentru acordarea de 
sprijin material categoriilor de persoane aflate în situații de risc de deprivare
materială și/sau risc de sărăcie extremă, suportate parțial din fonduri externe
nerambursabile, precum și unele măsuri de distribuire a acestuia
 – M. Of. nr. 534 din 31 mai 2022

Legea nr. 165/2022 privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.
25/2017 pentru modificarea conținutului anexei la Ordonanța Guvernului nr. 7/2013
privind instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare obținute ca urmare a
dereglementării prețurilor din sectorul gazelor naturale – M. Of. nr. 534 din 31 mai 2022

Ordinul nr. 1.294/2022 al ministrului finanțelor privind prospectele de emisiune a
certificatelor de trezorerie cu discont și a obligațiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii
iunie 2022 – M. Of. nr. 528 din 30 mai 2022

Ordonanța de urgență nr. 70/2022 a Guvernului privind prevenirea, verificarea și constatarea
neregulilor/dublei finanțări, a neregulilor grave apărute în obținerea și utilizarea fondurilor externe
nerambursabile/rambursabile alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență și/sau a fondurilor
publice naționale aferente acestora și recuperarea creanțelor rezultate – M. Of. nr. 526 din 27 mai 2022

Ordinul nr. 846/2022 al ministrului muncii și solidarității sociale pentru aprobarea modelului cererii, al
declarației pe propria răspundere, precum și al situației centralizatoare în vederea acordării tichetelor sociale pe
suport electronic pentru produse alimentare și mese calde – M. Of. nr. 519 din 26 mai 2022

Ordinul nr. 145/2022 al președintelui Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor
privind aprobarea formei și conținutului notificării prevăzute la art. 30   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. 523 din 27 mai 2022
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Norma nr. 16/2022 a Autorității de Supraveghere Financiară pentru
aplicarea prevederilor Ghidului ESMA privind metodologia, funcția de
supraveghere și ținerea evidențelor în temeiul Regulamentului privind indicii de
referință și pentru modificarea și completarea anexei la Norma Autorității de
Supraveghere Financiară nr. 21/2019 privind aplicarea Ghidului ESMA cu privire
la indicii de referință nesemnificativi din Regulamentul privind indicii de
referință – M. Of. nr. 517 din 26 mai 2022

Ordinul nr. 970/2022 al președintelui Agenției Naționale de Administrare
Fiscală pentru abrogarea Ordinului președintelui ANAF nr. 2.554/2016 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. 517 din 26 mai 2022

Ordinul nr. 1.000/2022 al președintelui Agenției  Naționale de Admi-
nistrare Fiscală privind aprobarea procedurilor 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 – M. Of. nr. 517 din
26 mai 2022 

Ordinul nr. 1.267/2022 al ministrului finanțelor privind aprobarea Ghidului solicitantului elaborat în baza
Hotărârii Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea
investițiilor cu impact major în economie - Revizia 7 – M. Of. nr. 517 din 26 mai 2022

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/859 al Comisiei din 24 mai 2022 de modificare a anexei I la
Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful Vamal Comun –
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 151 din 2 iunie 2022

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/829 al Comisiei din 25 mai 2022 de modificare a
Regulamentului (CE) nr. 31/96 în ceea ce privește instituțiile eligibile pentru scutirea de accize – Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene nr. L 147 din 30 mai 2022

Adoptarea definitivă (UE, Euratom) 2022/718 a bugetului rectificativ nr. 1 al Uniunii Europene pentru
exercițiul financiar 2022 – Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 142 din 20 mai 2022

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2022 pentru modificarea și
completarea Legii nr. 96/2000 privind organizarea și funcționarea Băncii de Export-Import a României
EximBank - S.A. (B359/2022) – publicat la 6 iunie 2022

Proiecte legislative

Parlamentul României – Senat
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Propunere legislativă pentru completarea art. 291 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu
modificările și completările ulterioare (B354/2022) – publicată la 31 mai 2022

Propunere legislativă privind scutirea unităților administrativ-teritoriale de la plata unor taxe și tarife
pentru proiecte de interes public (B350/2022) – publicată la 31 mai 2022

Propunere legislativă pentru modificarea art. 25 alin. (1) și art. 32 lit. i) din Ordonanța Guvernului 
nr. 2/2000 privind organizarea activității de expertiză tehnică si judiciară și extrajudiciară (B347/2022)
 – publicată la 30 mai 2022

Propunere legislativă privind registrul unic de control (B345/2022) – publicată la 
30 mai 2022

Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015
privind Codul fiscal (B333/2022) – publicată la 25 mai 2022

Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 53/2003
privind Codul muncii (B331/2022) – publicată la 25 mai 2022

Propunere legislativă pentru completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii
(B330/2022) – publicată la 25 mai 2022

Propunere legislativă privind serviciul extern specializat în resurse umane și salarizare
(B327/2022) – publicată la 24 mai 2022
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