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Acte adoptate

Hotărârea nr. 982/2022 a Guvernului pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 599/2020 privind
aprobarea Programului național Competențe digitale pentru angajații din sectorul întreprinderilor mici 
și mijlocii, finanțat în cadrul Programului operațional Capital uman 2014-2020 – M. Of. nr. 784 din 
8 august 2022

Circulara nr. 22/2022 a Băncii Naționale a României privind nivelul ratei
dobânzii de referință a Băncii Naționale a României – M. Of. nr. 783 din 5 august
2022

Ordinul nr. 1.810/2022 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 august 2022 – M. Of. nr. 783 din 5 august
2022

Ordinul nr. 1.789/1.784/2022 al ministrului investițiilor și proiectelor europene și al ministrului
finanțelor privind înființarea Comitetului de investiții pentru Fondul de Fonduri pentru digitalizare,
acțiune climatică și alte domenii de interes, finanțat din cadrul Planului național de redresare 
și reziliență al României – M. Of. nr. 780 din 5 august 2022

Ordinul nr. 1.488/2022 al ministrului finanțelor privind stabilirea termenului de depunere a cererilor prevăzute
la art. 6 din Ordinul ministrului finanțelor, al ministrului energiei și al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și
administrației nr. 226/185/273/2022 pentru stabilirea procedurii privind acordarea subvențiilor prevăzute la art. III
din Legea nr. 259/2021 pentru aprobarea OUG nr. 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru
consumul de energie electrică și gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum și pentru completarea OG
nr. 27/1996 privind acordarea de facilități persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localități din Munții
Apuseni și în Rezervația Biosferei „Delta Dunării“ – M. Of. nr. 780 din 5 august 2022

Ordinul nr. 1.788/2022 al ministrului finanțelor pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului finanțelor
publice nr. 3.004/2017 privind aprobarea Procedurii de soluționare a contestațiilor prevăzute la art. 366 alin.
(2), art. 369 alin. (5), art. 374 alin. (2), art. 377 alin. (4), art. 382 alin. (2), art. 385 alin. (4), art. 390 alin. (2) și art.
393 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal – M. Of. nr. 787 din 9 august 2022

Ordinul nr. 1.981/2022 al ministrului investițiilor și proiectelor europene pentru aprobarea Schemei de
ajutor de minimis „Sprijin prin granturi pentru investiții necesare capacităților de prestare de servicii pentru
refacerea capacității de reziliență”, în cadrul axei prioritare 4 „Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în
contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale și asupra pregătirii unei redresări verzi, digitale și
reziliente a economiei”, prioritatea de investiții „Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul
pandemiei de COVID-19 și consecințelor sale sociale și pregătirea unei redresări verzi, digitale și reziliente a
economiei”, obiectiv specific „Consolidarea poziției pe piață a IMM-urilor afectate de pandemia de COVID-19”,
acțiunea 4.1.1 „Investiții în activități productive din Programul operațional Competitivitate 2014-2020” – Monitorul
Oficial nr. 796 din 11 august 2022
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Ordonanța nr. 18/2022 a Guvernului privind autorizarea și funcționarea în România a reprezentanțelor
societăților și organizațiilor economice străine – M. Of. nr. 779 din 4 august 2022

Hotărârea nr. 959/2022 a Guvernului pentru instituirea unei scheme de
ajutor de stat privind acordarea de granturi pentru investiții destinate
industriei prelucrătoare – M. Of. nr. 776 din 4 august 2022

Ordinul nr. 1.772/2022 al ministrului finanțelor pentru modificarea
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a
Guvernului nr. 146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin
trezoreria statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 201/2003, aprobate
prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.235/2003 – M. Of. nr. 775 din 3
august 2022

Ordinul nr. 1/2022 al Băncii Naționale a României privind modificarea și
completarea Ordinului BNR nr. 27/2010 pentru aprobarea Reglementărilor
contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară,
aplicabile instituțiilor de credit – M. Of. nr. 772 din 3 august 2022

Ordinul nr. 20.953/2022 al ministrului cercetării, inovării și digitalizării
privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru „Perfecționarea/
recalificarea angajaților din societăți”, asociată Planului național de redresare
și reziliență al României 2021-2026, pilonul II, componenta C7, investiția 19 –
Monitorul Oficial nr. 770 din 2 august 2022

Ordinul nr. 1.604/1.765/2022 al ministrului finanțelor și al ministrului investițiilor și proiectelor europene
pentru aprobarea formatului standard al formularelor în cadrul Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor OUG nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor
europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și
completarea OUG nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență
necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului
de redresare și reziliență, aprobate prin HG nr. 209/2022 – M. Of. nr. 769 din 2 august 2022

Decizia nr. 35 din 6 iunie 2022 a Înaltei Curți de Casație și Justiție referitoare la interpretarea și aplicarea
dispozițiilor art. 154 alin. (1) lit. i) din Codul fiscal; art. 2 alin. (1) lit. a), art. 17 alin. (2), art. 61 alin. (2) din OUG nr.
158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări și completări
prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare; art. 37 alin. (1) din OG nr. 38/2003 privind
salarizarea și alte drepturi ale polițiștilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 353/2003, cu
modificările și completările ulterioare – M. Of. nr. 779 din 4 august 2022

Ordinul nr. 1.598/2022 al ministrului finanțelor privind prospectul de emisiune a titlurilor de stat emise în
vederea despăgubirii persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii și Consemnațiuni C.E.C. –
S.A. în vederea achiziționării de autoturisme – M. Of. nr. 780 din 5 august 2022
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Ministerul Finanţelor

Proiecte legislative

Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Titlului VIII „Accize şi alte taxe speciale” din
Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea
Guvernului nr. 1/2016 – publicat la 10 august 2022

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea unor
scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investițiilor cu impact major în economie –
publicat la 9 august 2022

Proiect de ordin pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului economiei și finanțelor 
nr. 2007/2008 privind aprobarea componenței Comisiei pentru autorizarea operatorilor economici 
din domenii cu reglementări specifice și a Regulamentului de organizare și funcționare a acesteia,
precum și a Criteriilor referitoare la autorizarea funcționării unităților emitente de tichete 
– publicat la 9 august 2022
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