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Acte adoptate
Ordinul nr. 5.697/2022 al președintelui Autorității Vamale Române privind aprobarea Procedurii de
înregistrare a activităţii de distribuţie şi comercializare angro de băuturi alcoolice şi/sau tutun prelucrat, precum şi
pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare - M. Of. nr. 1.062 din 2 noiembrie 2022
Ordinul nr. 1.923/2022 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind Procedura de
publicare a listei contribuabililor care nu înregistrează obligaţii restante - M. Of. nr. 1.058 din 1 noiembrie
2022;
Ordonanța de urgență nr. 147/2022 a Guvernului privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei
Române pentru Investiţii şi Comerţ Exterior, precum şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 43/2017 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea agenţiilor pentru întreprinderi mici
şi mijlocii, atragere de investiţii şi promovare a exportului - M. Of. nr. 1.048 din 28 octombrie 2022;
Ordonanta de urgență nr. 146/2022 a Guvernului pentru modificarea şi
completarea art. 19 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 124/2021 privind
stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor
europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020
privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă
necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile
în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă - M. Of. nr. 1.048 din 28 octombrie 2022;
Ordinul nr. 3.958/2022 al ministrului finanțelor privind prospectele de emisiune a certificatelor de
trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii noiembrie 2022 - M. Of. nr.
1.046 din 28 octombrie 2022;
Ordinul nr. 3.957/2022 al ministrului finanțelor privind prospectul de emisiune a titlurilor de stat destinate
populaţiei, prin intermediul unităţilor operative ale Trezoreriei Statului şi prin subunităţile poştale din reţeaua
Companiei Naţionale „Poşta Română” - S.A., în cadrul Programului TEZAUR, aferent lunii noiembrie 2022 - M. Of.
nr. 1.046 din 28 octombrie 2022;
Ordinul nr. 3.894/2022 al ministrului finanțelor pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare,
precum şi a atribuţiilor Comisiei de autorizare a activităţii de schimb valutar, a Procedurii de solicitare şi
transmitere a certificatului de atestare fiscală, a modelului autorizaţiei şi scrisorii de atribuire a codului statistic,
precum şi a modelului unor declaraţii - M. Of. nr. 1043 din 27 octombrie 2022;
Ordinul nr. 3.904/2022 al ministrului finanțelor privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea de
către Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii - SA - IFN a procedurilor
privind monitorizarea şi stoparea/recuperarea ajutorului de stat - M. Of. nr. 1.033 din 24 octombrie 2022;

Ordinul nr. 3.900/2022 al ministrului finanțelor privind aprobarea precizărilor contabile în aplicarea
prevederilor art. III din Ordonanța de urgență a Guvernului 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. 1.023 din 20 octombrie 2022.

Proiecte legislative
Senatul României
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.
227/2015 - Codul Fiscal (B690/2022) - publicat în data de 31 octombrie 2022;
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.
207/2015 privind Codul de procedură fiscală (B686/2022) - publicat în data
de 31 octombrie 2022;
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală
(B663/2022) - publicat în data de 25 octombrie 2022.

Ministerul Finanţelor
Proiect de hotărâre 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 - publicat în data de 3 noiembrie 2022.

Agenția Națională de Administrare Fiscală
Proiect de ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind completarea Anexei la
Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1612/2018 pentru aprobarea
Nomenclatorului obligațiilor fiscale care se plătesc în contul unic - publicat în data de 2 noiembrie 2022.
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