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Acte adoptate
Legea nr. 252/2022 pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal și pentru completarea art. 47
din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală – M. Of. nr. 742 din 22 iulie 2022
Ordinul nr. 1.286/2022 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru modificarea
Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2.778/2020 privind competența de
exercitare a verificării situației fiscale personale și a activităților preliminare acesteia – M. Of. nr. 733 din 21 iulie
2022
Ordinul nr. 450/2022 al președintelui Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor privind
unele măsuri de informare a consumatorilor cu privire la insolvența persoanelor fizice – M. Of. nr. 725
din 19 iulie 2022
Ordinul nr. 1.669/2022 al ministrului finanțelor pentru aprobarea Sistemului de raportare
contabilă la 30 iunie 2022 a operatorilor economici – M. Of. nr. 723 din 19 iulie 2022
Ordonanța de urgență nr. 112/2022 a Guvernului privind instituirea unor
măsuri pentru stimularea investițiilor cu finanțare din fonduri externe
nerambursabile în domeniul eficienței energetice, resurselor regenerabile
de energie pentru întreprinderi mari și întreprinderi mici și mijlocii, energiei verzi
din surse regenerabile destinate autorităților publice locale, precum și unele măsuri
în domeniul specializării inteligente, precum și pentru modificarea și completarea
unor acte normative – M. Of. nr. 721 din 18 iulie 2022
Ordonanța de urgență nr. 113/2022 a Guvernului privind unele măsuri necesare în vederea
implementării Fondului de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane, decontarea
unor cheltuieli privind sprijinirea refugiaților din Ucraina, precum și acordarea de granturi din fonduri
externe nerambursabile pentru investiții destinate retehnologizării IMM-urilor – M. Of.
nr. 720 din 18 iulie 2022
Ordonanța nr. 16/2022 a Guvernului pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul
fiscal, abrogarea unor acte normative și alte măsuri financiar-fiscale – M. Of. nr. 716 din 15 iulie 2022
Ordonanța nr. 15/2022 a Guvernului pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului
nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc – M. Of. nr. 716 din 15 iulie 2022
Ordinul nr. 1.580/1.098/2.220/2022 al ministrului finanțelor, ministrului muncii și solidarității sociale și
ministrului sănătății pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a
„Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a
persoanelor asigurate” – M. Of. nr. 715 din 15 iulie 2022

Ordinul nr. 1.667/2022 al ministrului finanțelor pentru modificarea Procedurii de utilizare și funcționare a
sistemului național privind factura electronică RO e-Factura, precum și de primire și descărcare a facturii
electronice de către destinatarii facturii electronice emise în relația B2G în sistemul național privind factura
electronică RO e-Factura, aprobată prin Ordinul ministrului finanțelor nr. 1.365/2021, și privind modificarea
Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, nr. 2.004/2013 pentru aprobarea procedurilor
privind registrul entităților publice și registrul altor entități – M. Of. nr. 714 din 15 iulie 2022
Hotărârea nr. 876/2022 a Guvernului pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii nr. 219/2015 privind economia socială, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 585/2016 – M.
Of. nr. 712 din 15 iulie 2022
Lege nr. 216/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a
insolvenței și de insolvență și a altor acte normative – M. Of. nr. 709 din 14 iulie 2022
Legea nr. 208/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, Legii nr.
99/2016 privind achizițiile sectoriale, Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii,
precum și a Legii nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție
publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și
pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor – M. Of. nr. 697 din 12 iulie
2022
Legea nr. 206/2022 pentru aprobarea OUG nr. 27/2022 privind măsurile
aplicabile clienților finali din piața de energie electrică și gaze naturale în
perioada 1 aprilie 2022–31 martie 2023, precum și pentru modificarea și
completarea unor acte normative din domeniul energiei – M. Of. nr. 692 din
11 iulie 2022
Circulara nr. 17/2022 a Băncii Naționale a României privind nivelul ratei
dobânzii de referință a Băncii Naționale a României – M. Of. nr. 680 din 7 iulie
2022

Proiecte legislative
Ministerul Finanţelor
Proiect de ordonanță pentru modificarea și completarea Legii nr.672/2002
privind auditul public intern – publicat la 19 iulie 2022

Agenția Națională de Administrare Fiscală
Proiect de ordin pentru aprobarea modelului și conținutului formularului 179 „Declarație privind
compensația la carburanți” – publicat la 19 iulie 2022
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