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Acte adoptate

Hotărârea nr. 953/2022 a Guvernului pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanței de
urgență a Guvernului nr. 90/2022 privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de bănci și instituții
financiare nebancare anumitor categorii de debitori - M. Of. nr. 760 din 29 iulie 2022;

Ordinul nr. 2/2022 al Băncii Naționale a României privind raportarea informațiilor referitoare la
expunerile care fac obiectul moratoriilor legislative conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 90/2022
privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de bănci și instituții financiare nebancare anumitor
categorii de debitori - M. Of. nr. 760 din 29 iulie 2022;

Ordinul nr. 1.760/2022 al ministrului finanțelor privind prospectele de emisiune a 
certificatelor de trezorerie cu discont și a obligațiunilor de stat de tip benchmark 
aferente lunii august 2022 - M. Of. nr. 760 din 29 iulie 2022;

Ordinul nr. 1.363/2022 al președintelui Agenției Naționale de Administrare 
Fiscală pentru aprobarea modelului și conținutului formularului 179 „Declarație privind 
compensația la carburanți” - M. Of. nr. 754 din 27 iulie 2022;

Legea nr. 244/2022 privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului 
(UE) 2020/1.503 al Parlamentului European și al Consiliului din 7 octombrie 2020 privind furnizorii 
europeni de servicii de finanțare participativă pentru afaceri și de modificare a Regulamentului (UE) 
2017/1.129 și a Directivei (UE) 2019/1.937 - M. Of. nr. 754 din 27 iulie 2022;

Legea nr. 265/2022 privind registrul comerțului și pentru modificarea și completarea altor acte normative cu
incidență asupra înregistrării în registrul comerțului - M. Of. nr. 750 din 26 iulie 2022;

Hotărârea nr. 931/2022 a Guvernului privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.045/2018 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare - M. Of. nr. 748 din
26 iulie 2022.

Ordinul nr. 1.341/2022 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind modificarea
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. 761 din 29 iulie 2022;
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Proiect de ordin privind completarea reglementărilor contabile aplicabile operatorilor economici -
publicat în data de 26 iulie 2022;

Ministerul Finanţelor

Agenția Națională de Administrare Fiscală

Proiect de ordin pentru modificarea Anexei nr. 4 și Anexei nr. 5 la
Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr.
1.783/2021 privind natura informațiilor pe care contribuabilul/plătitorul
trebuie să le declare prin fișierul standard de control fiscal, modelul de
raportare, procedura și condițiile de transmitere, precum și termenele
de transmitere și data/datele de la care categoriile de
contribuabili/plătitori sunt obligate să transmită fișierul standard de
control fiscal - publicat în data de 1 august 2022.
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Proiecte legislative

Proiect de ordin pentru modificarea Ordinului 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 - publicat în data de 26 iulie 2022.
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