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Acte adoptate
Ordinul nr. 3.385/2022 al ministrului finanțelor privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului
finanțelor publice nr. 1.801/2020 pentru aprobarea componenței, a modelelor și a normelor metodologice de
elaborare a rapoartelor privind situațiile financiare, a rapoartelor privind notele la situațiile financiare și alte
rapoarte / anexe trimestriale și anuale generate din sistemul național de raportare – Forexebug – M. Of. nr. 983
din 10 octombrie 2022
Hotărârea nr. 1.214/2022 a Guvernului pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.074/2021
privind stabilirea sistemului de garanție-returnare pentru ambalaje primare nereutilizabile – M. Of. nr. 979 din 7
octombrie 2022
Ordinul nr. 2.269/2022 al ministrului mediului, apelor și pădurilor privind aprobarea Schemei de
ajutor de stat regional pentru investiții având ca scop reducerea efectelor negative ale deșeurilor asupra
mediului și reducerea consumului de resurse primare – M. Of. nr. 978 din 7 octombrie 2022
Ordinul nr. 3.033/2022 al ministrului finanțelor privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului IMM INVEST PLUS componenta INNOVATION – M. Of. nr. 976 din 7 octombrie
2022
Ordinul nr. 1.544/2022 al ministrului antreprenoriatului și turismului
privind aprobarea Procedurii de certificare și monitorizare online pentru
programele cu finanțare nerambursabilă aflate în implementare la Ministerul
Antreprenoriatului și Turismului prin intermediul agențiilor pentru întreprinderi
mici și mijlocii, atragere de investiții și promovare a exportului, precum și prin
intermediul instituțiilor de credit partenere – M. Of. nr. 975 din 6 octombrie 2022
Ordinul nr. 2.734/2022 al ministrului investițiilor și proiectelor europene pentru aprobarea
Schemei de ajutor de stat „Granturi pentru investiții în retehnologizare acordate IMM-urilor din
domeniile industriei alimentare și construcțiilor, precum și alte domenii în legătură cu acestea,
în vederea refacerii 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”, obiectivul specific 4.1 „Consolidarea poziției pe piață a IMM-urilor afectate
de pandemia COVID-19”, acțiunea 4.1.1 „Investiții în activități productive” din Programul operațional
Competitivitate – M. Of. nr. 972 din 6 octombrie 2022
Ordinul nr. 2.612/2022 al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației pentru modificarea și
completarea ghidurilor specifice – Condiții de accesare a fondurilor europene aferente Planului național de
redresare și reziliență – componenta 5 – Valul renovării – M. Of. nr. 971 din 5 octombrie 2022

Circulara nr. 31/2022 a Băncii Naționale a României privind nivelul ratei dobânzii de referință a Băncii
Naționale a României – M. Of. nr. 971 din 5 octombrie 2022
Ordinul nr. 3.265/2022 al ministrului finanțelor privind modificarea și completarea Ordinului ministrului
finanțelor publice și al ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 1.056/4.435/2016 pentru
aprobarea Normelor privind deducerile pentru cheltuielile de cercetare-dezvoltare la calculul rezultatului fiscal –
M. Of. nr. 967 din 4 octombrie 2022
Legea nr. 275/2022 privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 37/2021 pentru modificarea și
completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii – M. Of. nr. 961 din 3 octombrie 2022

Proiecte legislative
Senatul României
Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a
Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a
întreprinderilor publice (B605/2022) – publicată la 4 octombrie 2022

Ministerul Finanţelor
Proiect de hotărâre privind pentru aprobarea Strategiei naționale pentru
dezvoltarea pieței de capital din România pentru perioada 2022-2026 –
publicat la 7 octombrie 2022
Proiect de ordin privind aprobarea Precizărilor contabile în aplicarea
prevederilor art. III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 119/2022 –
publicat la 3 octombrie 2022

Agenția Națională de Administrare Fiscală
Proiect de ordin pentru modificarea OPANAF nr. 1.363/2022 pentru aprobarea modelului și conținutului
formularului 179 „Declarație privind compensația la carburanți” – publicat la 6 octombrie 2022
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