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Acte adoptate
Ordonanța de urgență nr. 131/2022 a Guvernului privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a
Guvernului nr. 106/2022 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. 956 din 30 septembrie
2022;
Ordinul nr. 949/2022 al ministrului energiei pentru modificarea unor ordine ale ministrului economiei,
energiei și mediului de afaceri privind finanțarea întreprinderilor mici și mijlocii și domeniului HORECA pentru
instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică cu o putere instalată
cuprinsă între 27 kWp și 100 kWp necesară consumului propriu și livrarea surplusului în Sistemul energetic
național, precum și a stațiilor de reîncărcare de 22 kW pentru vehicule electrice și electrice hibrid plug-in, prin
Programul de finanțare „Electric Up“ - M. Of. nr. 955 din 30 septembrie 2022;

Legea nr. 273/2022 pentru modificarea art. 39 alin. (2) din Legea nr. 76/2002 privind
sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă - M. Of. nr.
954 din 30 septembrie 2022;

Ordinul nr. 3.253/2022 al ministrului finanțelor privind prospectele de emisiune
a certificatelor de trezorerie cu discont și a obligațiunilor de stat de tip benchmark
aferente lunii octombrie 2022 - M. Of. nr. 954 din 30 septembrie 2022;

Ordinul nr. 3.254/2022 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 octombrie 2022 - M. Of. nr. 954 din 30 septembrie 2022;

Ordinul nr. 21.451/2022 al ministrului cercetării, inovării și digitalizării privind aprobarea Schemei de ajutor
de stat „Centrul de competență”, aferentă Planului național de redresare și reziliență al României, pilonul III,
componenta C9 „Suport pentru sectorul privat, cercetare, dezvoltare și inovare”, investiția 5 „Înființarea și
operaționalizarea centrelor de competență” - M. Of. nr. 953 din 30 septembrie 2022;

Ordinul nr. 1.711/2022 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea
modelului și conținutului formularelor utilizate de instituțiile financiare raportoare în vederea îndeplinirii
obligațiilor prevăzute la art. 62 alin. (1) și art. 291 alin. (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură
fiscală - M. Of. nr. 951 din 29 septembrie 2022;

Ordinul nr. 2.534/2022 al ministrului finanțelor privind aprobarea Normelor de aplicare a programelor
guvernamentale de creditare „StudentInvest” și „FamilyStart”, a modelului Convenției privind implementarea
programelor „StudentInvest” și „FamilyStart”, precum și a modelului Convenției de garantare - M. Of. nr. 951 din
29 septembrie 2022;

Ordinul nr. 2.062/2022 al ministrului finanțelor privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acordă
sub formă de tichete de creșă pentru semestrul II al anului 2022 - M. Of. nr. 951 din 29 septembrie 2022;

Ordinul nr. 2.613/2022 al ministrului investițiilor și proiectelor europene pentru aprobarea
Schemei de ajutor de minimis privind eficiența energetică la nivelul IMM-urilor și întreprinderilor
mari în cadrul Programului operațional Infrastructură mare 2014-2020 - M. Of. nr. 945 din 27
septembrie 2022;

Ordinul nr. 2.614/2022 al ministrului investițiilor și proiectelor europene
privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru sprijinirea IMM-urilor și a
întreprinderilor mari în implementarea unor măsuri de îmbunătățire a
eficienței energetice a clădirilor industriale și construcțiilor anexe și a
clădirilor pentru prestări servicii și construcții anexe la nivelul întreprinderilor
în cadrul Programului operațional Infrastructură mare 2014-2020 - M. Of. nr.
945 din 27 septembrie 2022;

Ordinul nr. 2.615/2022 al ministrului investițiilor și proiectelor europene
privind aprobarea Schemei de ajutor de stat având ca obiectiv sprijinirea
investițiilor destinate promovării producției de energie din surse regenerabile
pentru consum propriu la nivelul întreprinderilor - M. Of. nr. 945 din 27
septembrie 2022;

Ordinul nr. 1.364/2022 al ministrului muncii și solidarității sociale privind modificarea și completarea
Clasificării ocupațiilor din România - nivel de ocupație (șase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii,
familiei și protecției sociale și al președintelui Institutului Național de Statistică nr. 1.832/856/2011 - M. Of. nr.
944 din 27 septembrie 2022;

Ordinul nr. 1.294/2022 al ministrului economiei privind aprobarea schemei de ajutor de minimis „Sprijin
acordat pentru implementarea Programului de creștere a competitivității produselor industriale” - M. Of. nr. 944
din 27 septembrie 2022;

Hotărârea nr. 1.172/2022 a Guvernului pentru aprobarea Strategiei naționale privind economia circulară - M.
Of. nr. 943 din 27 septembrie 2022;

Decizia (UE) 2022/1665 a Consiliului din 26 septembrie 2022 privind semnarea, în numele Uniunii, a Acordului
dintre Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii, în temeiul articolului XXVIII din Acordul General pentru
Tarife și Comerț (GATT) 1994, referitor la modificarea concesiilor privind toate contingentele tarifare incluse în
lista CLXXV a UE ca urmare a retragerii Regatului Unit din Uniunea Europeană - Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
L 251 din 29 septembrie 2022.

Proiecte legislative
Agenția Națională de Administrare Fiscală
Proiect de ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea
Procedurii privind stabilirea din oficiu a obligațiilor fiscale datorate de persoanele fizice pentru unele
indemnizații reprezentând măsuri în domeniul protecției sociale și pentru unele venituri obținute din
străinătate, precum și pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare - publicat în data de
30 septembrie 2022;

Ministerul Finanţelor
Proiect de ordonanță de urgență pentru modificarea unor acte
normative - publicat în data de 30 septembrie 2022;

Senatul României

Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 120 din 29 mai 2015 privind stimularea
investitorilor individualibusiness angels (B592/2022) - publicat în data de 30 septembrie 2022.
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