BULETIN

LEGISLATIV

7 iulie 2022

Acte adoptate
Legea nr. 195/2022 pentru completarea art. 25 din Legea contabilității nr. 82/1991 - M. Of. nr. 668 din 4 iulie
2022;
Ordinul nr. 1.528/2022 al ministrului finanțelor privind stabilirea Procedurii de acordare a facilităților fiscale
în domeniul construcțiilor - M. Of. nr. 661 din 1 iulie 2022;
Ordinul nr. 1.525/2022 al ministrului finanțelor privind stabilirea Procedurii de acordare a facilităților
fiscale în sectorul agricol și în industria alimentară - M. Of. nr. 661 din 1 iulie 2022;
Ordinul nr. 1.534/2022 al ministrului finanțelor privind prospectele de emisiune a certificatelor de
trezorerie cu discont și a obligațiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii iulie 2022 - M. Of. nr. 660 din 1
iulie 2022;
Ordinul nr. 1.533/2022 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” - S.A., în cadrul Programului Tezaur, aferent lunii iulie 2022 - M.
Of. nr. 660 din 1 iulie 2022;
Ordonanța de urgență nr. 106/2022 a Guvernului pentru susținerea acordării de
reduceri ale prețurilor la benzină și motorină și pentru modificarea art. 18 din
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 41/2022 pentru instituirea Sistemului național
privind monitorizarea transporturilor rutiere de bunuri cu risc fiscal ridicat RO e-Transport și
de abrogare a art. XXVIII din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 130/2021 privind unele
măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte
normative - M. Of. nr. 657 din 30 iunie 2022;
Ordinul nr. 1.190/2022 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea
Procedurii de utilizare și funcționare a sistemului național privind monitorizarea transporturilor de bunuri cu
risc fiscal ridicat RO e-Transport - M. Of. nr. 656 din 30 iunie 2022;
Ordonanța de urgență nr. 103/2022 a Guvernului privind unele măsuri pentru creșterea capacității de control
la frontieră a Autorității Vamale Române - M. Of. nr. 656 din 30 iunie 2022;
Ordonanța de urgență nr. 99/2022 a Guvernului privind aprobarea schemei de ajutor de stat IMM INVEST PLUS
și a componentelor acesteia - IMM INVEST ROMÂNIA, AGRO IMM INVEST, IMM PROD, GARANT CONSTRUCT,
INNOVATION și RURAL INVEST - M. Of. nr. 655 din 30 iunie 2022;

Ordonanța de urgență nr. 102/2022 a Guvernului pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015
privind Codul de procedură fiscală - M. Of. nr. 654 din 30 iunie 2022;

Ordonanța de urgență nr. 101/2022 a Guvernului privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru
suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente reducerilor procentuale și/sau corecțiilor financiare aplicate
pentru abaterile de la conformitatea cu legislația din domeniul achizițiilor publice, precum și a altor creanțe
bugetare - M. Of. nr. 653 din 30 iunie 2022;

Ordinul nr. 1.172/2022 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind modificarea și
completarea anexei la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.984/2019 pentru
aprobarea Procedurii privind modalitatea de ducere la îndeplinire a atribuțiilor Agenției Naționale de
Administrare Fiscală în domeniul sancțiunilor internaționale - M. Of. nr. 648 din 30 iunie 2022;

Ordonanță de urgență nr. 93/2022 a Guvernului privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru
autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la
autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule - M. Of. nr. 646 din 29 iunie 2022;
Ordonanța de urgență nr. 90/2022 a Guvernului privind acordarea
unor facilități pentru creditele acordate de bănci și instituții financiare
nebancare anumitor categorii de debitori - M. Of. nr. 646 din 29 iunie
2022;
Ordinul nr. 1.111/2022 al ministrului antreprenoriatului și turismului
privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului pentru
stimularea înființării întreprinderilor mici și mijlocii „Start-up Nation ROMANIA” - M. Of. nr. 635 din 28 iunie 2022;

Ordinul nr. 915/2022 al ministrului investițiilor și proiectelor europene pentru
aprobarea schemei de ajutor de stat „Ajutor de stat pentru sprijinirea dezvoltării de
produse și servicii TIC inovative create de IMM-uri” în cadrul axei prioritare 2,
prioritatea de investiție 2b „Dezvoltarea produselor și serviciilor TIC, a comerțului
electronic și a cererii de TIC”, acțiunea 2.2.1 „Sprijinirea creșterii valorii adăugate
generate de sectorul TIC și a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere”,
apelul 3, din Programul operațional Competitivitate 2014-2020 - M. Of. nr. 627 din
27 iunie 2022;
Ordinul nr. 1.420/2022 al ministrului finanțelor pentru abrogarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr.
660/2017 privind aprobarea Procedurii de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanță între
Ministerul Finanțelor Publice/organul fiscal central și persoanele fizice, persoanele juridice și alte entități fără
personalitate juridică - M. Of. nr. 622 din 24 iunie 2022;

Ordinul nr. 1.150/2022 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind modificarea și
completarea 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. 619 din 24 iunie 2022;
Ordinul nr. 822/2022 al ministrului economiei pentru aprobarea Procedurii de instituire a supravegherii și
a criteriilor privind stabilirea impactului economic semnificativ pentru persoanele juridice deținute sau aflate
sub controlul unei persoane sau entități desemnate ale căror fonduri și/sau resurse economice sunt blocate
pentru instituirea provizorie a unui sistem de supraveghere care să asigure respectarea de către persoana
juridică a sancțiunilor internaționale - M. Of. nr. 618 din 23 iunie 2022;
Hotărârea nr. 803/2022 a Guvernului pentru derogarea de la prevederile art. 5 alin. (1^3) din Normele
metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul
de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață
medie - IMM INVEST ROMÂNIA, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 282/2020 - M.
Of. nr. 618 din 23 iunie 2022;
Legea nr. 188/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 126/2018
privind piețele de instrumente financiare - M. Of. nr. 617 din 23 iunie 2022;
Ordinul nr. 918/2022 al ministrului investițiilor și proiectelor europene pentru
aprobarea schemei de ajutor de minimis „Ajutor de minimis pentru sprijinirea
dezvoltării de produse și servicii TIC inovative create de IMM-uri” în cadrul axei prioritare
2, prioritatea de investiție 2b „Dezvoltarea produselor și serviciilor TIC, a comerțului
electronic și a cererii de TIC”, acțiunea 2.2.1 „Sprijinirea creșterii valorii adăugate generate de
sectorul TIC și a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere”, apelul 3, din Programul operațional
Competitivitate 2014-2020 - M. Of. nr. 614 din 23 iunie 2022;
Regulamentul (UE) 2022/1031 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iunie 2022 privind
accesul operatorilor economici, al bunurilor și al serviciilor din țări terțe pe piețele de achiziții publice și de
concesiuni din Uniune și procedurile de sprijinire a negocierilor referitoare la accesul operatorilor economici,
al bunurilor și al serviciilor din Uniune pe piețele de achiziții publice și de concesiuni din țări terțe
(Instrumentul pentru achiziții publice internaționale – IPI) - Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 173 din 30
iunie 2022.

Proiecte legislative
Ministerul Finanţelor
Proiect de ordonanță pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal,
abrogarea unor acte normative și alte măsuri fiscale - publicat în data de 4 iulie 2022;

Ministerul Economiei
Proiect de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea Mecanismului de acordare a sprijinului financiar de
la bugetul de stat prin Programul de Tranziție către Economia Circulară pentru industria prelucrătoare publicat în data de 6 iulie 2022;

Agenția Națională de Administrare Fiscală
Proiectul de ordin privind aprobarea subcriteriilor de risc dezvoltate din criteriile generale prevăzute de
art. 7 alin. (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările
ulterioare - publicat în data de 4 iulie 2022;

Proiect de ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare
Fiscală pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenției Naționale
de Administrare Fiscală nr. 2.778/2020 privind competența de exercitare
a verificării situației fiscale personale și a activităților preliminare
acesteia - publicat în data de 4 iulie 2022.
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