BULETIN

LEGISLATIV

20 octombrie 2022

Acte adoptate
Legea nr. 283/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, precum și a Ordonanței
de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ – M. Of. nr. 1.013 din 19 octombrie 2022
Hotărârea nr. 1.240/2022 a Guvernului privind stabilirea valorii schemei de finanțare pentru anul 2022, a
condițiilor de eligibilitate, a cheltuielilor eligibile, a modului de acordare a finanțării, precum și a modalităților de
verificare și control în cadrul Programului de investiții pentru înființarea centrelor de colectare sau de colectare și
prelucrare a fructelor de pădure, a ciupercilor și/sau a plantelor medicinale și aromatice din flora spontană și/sau
de cultură în zona montană – M. Of. nr. 1.011 din 18 octombrie 2022
Norma nr. 27/2022 a Autorității de Supraveghere Financiară privind modificarea Normei Autorității de
Supraveghere Financiară nr. 13/2018 pentru aplicarea Ghidului Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și
Piețe (ESMA) privind scenariile de simulare a situațiilor de criză în temeiul art. 28 din Regulamentul (UE) nr.
1.131/2017 privind fondurile de piață monetară (Money-market funds) – M. Of. nr. 1.010 din 18 octombrie
2022
Hotărârea nr. 1.239/2022 a Guvernului privind stabilirea valorii schemei de finanțare pentru
anul 2022, condițiilor de eligibilitate, cheltuielilor eligibile, modului de acordare a finanțării,
precum și a modalităților de verificare și control în cadrul Programului de investiții
pentru înființarea stânelor montane – M. Of. nr. 1.010 din 18 octombrie 2022
Hotărârea nr. 1.238/2022 a Guvernului privind stabilirea valorii schemei de
finanțare pentru anul 2022, condițiilor de eligibilitate, cheltuielilor eligibile,
modului de acordare a finanțării, precum și a modalității de verificare și control
pentru schema de finanțare în cadrul Programului de investiții pentru înființarea
centrelor de colectare și/sau prelucrare a laptelui în zona montană – M. Of. nr.
1.009 din 18 octombrie 2022
Ordinul nr. 1.371/2022 al ministrului economiei privind aprobarea Ghidului solicitantului
pentru instituirea schemei de ajutor de minimis „Sprijin acordat pentru implementarea Programului
de creștere a competitivității produselor industriale” – M. Of. nr. 1.008 din 18 octombrie 2022
Circulara nr. 33/2022 a Băncii Naționale a României privind rata dobânzii penalizatoare pentru deficitul de
rezerve minime obligatorii constituite în lei începând cu perioada de aplicare 24 octombrie – 23 noiembrie 2022 –
M. Of. nr. 1.000 din 14 octombrie 2022
Circulara nr. 32/2022 a Băncii Naționale a României privind rata dobânzii plătite la rezervele minime obligatorii
constituite în lei începând cu perioada de aplicare 24 septembrie – 23 octombrie 2022 – M. Of. nr. 1.000 din 14
octombrie 2022
Ordinul nr. 1.797/2022 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind modificarea
Ordinului președintelui ANAF nr. 1.363/2022 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului 179
„Declarație privind compensația la carburanți” – M. Of. nr. 1.000 din 14 octombrie 2022

Ordonanța de urgență nr. 138/2022 a Guvernului privind instituirea unei scheme de ajutor de stat acordat
întreprinderilor din sectoarele considerate a fi expuse unui risc real de relocare a emisiilor de dioxid de carbon
din cauza costurilor indirecte semnificative pe care le suportă efectiv ca urmare a transferării costurilor emisiilor
de gaze cu efect de seră în prețul energiei electrice, precum și pentru modificarea și completarea unor acte
normative în domeniul energiei – M. Of. nr. 992 din 13 octombrie 2022
Ordinul nr. 3.384/2022 al ministrului finanțelor privind completarea anexei la Ordinul ministrului finanțelor
publice nr. 1.998/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor
financiare trimestriale și a unor raportări financiare lunare ale instituțiilor publice în anul 2019, precum și pentru
modificarea și completarea altor norme metodologice în domeniul contabilității publice – M. Of. nr. 986 din 11
octombrie 2022
Regulamentul delegat (UE) 2022/1959 al Comisiei din 13 iulie 2022 de
completare a Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și
al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare care
stabilesc un model contractual pentru contractele de furnizare de lichidități
pentru acțiunile emitenților ale căror instrumente financiare sunt admise la
tranzacționare pe o piață de creștere pentru IMM-uri – Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene L 270 din 18 octombrie 2022

Proiecte legislative
Senatul României
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.
227/2015 privind Codul fiscal (B623/2022) – publicată la 12 octombrie 2022
Propunere legislativă pentru simplificarea și debirocratizarea publicității
legale a actelor, faptelor și mențiunilor în registrul comerțului prin
modificarea și completarea unor acte normative cu incidență asupra
înregistrării în registrul comerțului (B614/2022) – publicată la 11 octombrie
2022

Agenția Națională de Administrare Fiscală
Proiect de ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Procedurii
privind depunerea declarației pe propria răspundere privind modalitatea de plată a contribuției la Fondul
de Tranziție Energetică, precum și de constituire și executare a garanției – publicat la 20 octombrie 2022
Proiect de ordin comun al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală și ministrului justiției
pentru aprobarea modelului și conținutului formularului „Cerere de înregistrare fiscală” și a
instrucțiunilor de completare a formularului „Cerere de înregistrare fiscală“ – publicat la 13 octombrie 2022

Proiect de ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru modificarea Ordinului
președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.699/2021 pentru aprobarea formularelor de
înregistrare fiscală a contribuabililor și a tipurilor de obligații fiscale care formează vectorul fiscal –
publicat la 12 octombrie 2022

Ministerul Finanţelor
Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 667/2022 privind instituirea unei scheme
de ajutor de stat pentru compensarea creșterii prețului la combustibil pentru alimentarea motoarelor, ca
urmare a conflictului armat din Ucraina, precum și modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr.
370/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii – publicat la 14
octombrie 2022

Ministerul Economiei
Proiect de hotărâre a Guvernului privind aprobarea Strategiei Naționale de
Competitivitate 2021-2027 – publicat la 18 octombrie 2022
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