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Acte adoptate
Ordinul nr. 6/2022 al Băncii Naționale a României pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 3 alin. (1) din
Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 3/2022 privind regulile de sistem ale TARGET-România şi a termenului
prevăzut la art. 36 alin. (1) din anexa nr. I la Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 3/2022 privind regulile de
sistem ale TARGET-România – M. Of. nr. 1.117 din 18 noiembrie 2022
Ordonanța de urgență nr. 161/2022 a Guvernului pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat
pe anul 2022 – M. Of. nr. 1.116 din 18 noiembrie 2022
Ordonanța de urgență nr. 160/2022 a Guvernului cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2022
– M. Of. nr. 1.115 din 18 noiembrie 2022
Ordinul nr. 1.436/2022 al ministrului economiei privind aprobarea Ghidului solicitantului pentru
instituirea schemei de ajutor de minimis în vederea tranziției către economia circulară – M. Of.
nr. 1.114 din 18 noiembrie 2022
Ordinul nr. 2.017/2022 al președintelui ANAF privind aprobarea subcriteriilor
de risc dezvoltate din criteriile generale prevăzute de art. 7 alin. (7) din
Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală – M. Of. nr. 1.112 din
17 noiembrie 2022
Ordonanța de urgență nr. 156/2022 a Guvernului pentru modificarea și
completarea unor acte normative în domeniul fondurilor europene – M. Of. nr. 1.110
din 17 noiembrie 2022
Legea nr. 309/2022 pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal – M. Of.
nr. 1.109 din 17 noiembrie 2022
Legea nr. 301/2022 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 31/2019 privind acordarea
unor facilități fiscale și pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, pentru
completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare și pentru
modificarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice – M. Of. nr. 1.107
din 17 noiembrie 2022
Ordinul nr. 5.964/2022 al președintelui Autorității Vamale Române pentru aprobarea Instrucțiunilor de
completare a documentului administrativ în format electronic (e-DA) utilizând aplicația EMCS-RO-Mișcări de
control al mișcărilor cu produse accizabile în regim suspensiv/de scutire/exceptare de accize – M. Of. nr. 1.107 din
17 noiembrie 2022
Ordinul nr. 1.905/2022 al ministrului muncii și solidarității sociale pentru modificarea anexei la Ordinul
ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice nr. 2.034/2016 privind aprobarea Procedurii
de organizare, actualizare și utilizare a Registrului unic de evidență a întreprinderilor sociale – M. Of. nr. 1.094 din
14 noiembrie 2022

Hotărârea nr. 1.373/2022 a Guvernului pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 332/2014
privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investițiilor care promovează dezvoltarea
regională prin crearea de locuri de muncă – M. Of. nr. 1.094 din 14 noiembrie 2022
Ordonanța de urgență nr. 153/2022 a Guvernului pentru modificarea și
completarea OUG nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienților finali din piața
de energie electrică și gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022 – 31 martie 2023,
precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul
energiei și modificarea OUG nr. 119/2022 pentru modificarea și completarea
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile
clienților finali din piața de energie electrică și gaze naturale în perioada 1 aprilie
2022 – 31 martie 2023, precum și pentru modificarea și completarea unor acte
normative din domeniul energiei – M. Of. nr. 1.091 din 11 noiembrie 2022
Ordinul nr. 3.453/2022 al ministrului culturii privind aprobarea Schemei de
ajutor de minimis pentru sectorul cultural independent, în vederea finanțării
nerambursabile a sectorului cultural independent în perioada 2022-2023 – M. Of.
nr. 1.090 din 11 noiembrie 2022
Ordinul nr. 1.985/2022 al președintelui Agenției Naționale de Administrare
Fiscală privind completarea anexei la Ordinul președintelui Agenției Naționale
de Administrare Fiscală nr. 1.612/2018 pentru aprobarea Nomenclatorului
obligațiilor fiscale care se plătesc în contul unic – M. Of. nr. 1.080 din 9 noiembrie
2022
Ordinul nr. 1.759/2022 al ministrului antreprenoriatului și turismului pentru aprobarea Schemei de ajutor de
minimis privind susținerea operatorilor din turism pentru dezvoltarea activității de incoming – M. Of. nr. 1.080 din
9 noiembrie 2022
Circulara nr. 37/2022 a Băncii Naționale a României privind nivelul ratei dobânzii de referință a Băncii
Naționale a României – M. Of. nr. 1.078 din 8 noiembrie 2022
Hotărârea nr. 1.347/2022 a Guvernului privind modificarea și completarea anexelor nr. 1 și 2 la Hotărârea
Guvernului nr. 1/2018 pentru aprobarea condițiilor generale și specifice pentru anumite categorii de contracte de
achiziție aferente obiectivelor de investiții finanțate din fonduri publice – M. Of. nr. 1.070 din 4 noiembrie 2022
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