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Acte adoptate

Ordonanța de urgență nr. 169/2022 a Guvernului pentru modificarea și completarea
Legii nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice – M. Of. nr. 1.196 din 13
decembrie 2022

Legea nr. 341/2022 pentru aprobarea OUG nr. 131/2022 privind modificarea şi completarea OUG 
nr. 106/2022 pentru susţinerea acordării de reduceri ale preţurilor la benzină şi motorină şi pentru modificarea
art. 18 din OUG nr. 41/2022 pentru instituirea Sistemului naţional privind monitorizarea transporturilor rutiere de
bunuri cu risc fiscal ridicat RO e-Transport şi de abrogare a art. XXVIII din OUG nr. 130/2021 privind unele măsuri
fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative – 
M. Of. nr. 1.192 din 12 decembrie 2022

Ordonanța de urgență nr. 167/2022 a Guvernului privind modificarea și completarea OUG nr. 157/2022 pentru
instituirea unei scheme de ajutor de stat sub forma de grant acordat producătorilor agricoli care au înființat
culturi în toamna anului 2021 ce au fost afectate de seceta pedologică – M. Of. nr. 1.191 din 12 decembrie 2022

Ordinul nr. 2.420/2022 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea
Procedurii privind stabilirea din oficiu a obligaţiilor fiscale datorate de persoanele fizice pentru unele indemnizaţii
reprezentând măsuri în domeniul protecţiei sociale şi pentru unele venituri obţinute din străinătate, precum şi
pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare – M. Of. nr. 1.190 din 12 decembrie 2022

Hotărârea nr. 1.447/2022 a Guvernului pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată
– M. Of. nr. 1.186 din 9 decembrie 2022

Ordinul nr. 3.097/2022 al ministrului investițiilor și proiectelor europene
pentru modificarea Schemei de ajutoare de stat și de minimis privind unele
măsuri pentru pregătirea portofoliului de proiecte destinat finanțării din fonduri
externe nerambursabile, pentru perioada de programare 2021-2027, în domeniul
specializării inteligente, aprobată prin Ordinul ministrului fondurilor europene 
nr. 894/2020 – M. Of. nr. 1.197 din 13 decembrie 2022

Ordonanța de urgență nr. 174/2022 a Guvernului pentru modificarea și completarea unor acte 
normative în domeniul pensiilor private  – M. Of. nr. 1.201 din 14 decembrie 2022

Ordinul nr. 2.518/2022 al președintelui ANAF pentru modificarea unor ordine ale președintelui ANAF privind
organizarea activității de administrare a contribuabililor mari și mijlocii – M. Of. nr. 1.207 din 15 decembrie 2022

Ordinul nr. 3.145/2022 al ministrului investițiilor și proiectelor europene pentru modificarea Schemei de
ajutor de minimis „Sprijin prin granturi pentru investiții necesare capacităților de prestare de servicii pentru
refacerea 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”, obiectiv specific „Consolidarea poziției pe piață a IMM-urilor afectate de pandemia de COVID-19”,
acțiunea 4.1.1 „Investiții în activități productive din Programul operațional Competitivitate 2014-2020”, 
aprobată prin Ordinul MIPE nr. 1.981/2022 – M. Of. nr. 1.205 din 15 decembrie 2022

Ordonanța de urgență nr. 168/2022 al Guvernului privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor
termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative – M. Of. nr. 1.186 din 9 decembrie
2022
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Ordinul nr. 2.034/2022 al preşedintelui ANAF privind modificarea Ordinului
preşedintelui ANAF nr. 1.699/2021 pentru aprobarea formularelor de
înregistrare fiscală a contribuabililor şi a tipurilor de obligaţii fiscale care
formează vectorul fiscal – M. Of. nr. 1.181 din 9 decembrie 2022

Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la HG nr. 1.000/2015 privind faptele pentru care se înscriu
informații în cazierul fiscal al contribuabililor, potrivit legislației în vigoare – publicat la 14 decembrie 2022

Ordinul nr. 2.171/2022 al ministrului muncii și solidarității sociale pentru
aprobarea modelului-cadru al contractului individual de muncă – M. Of. nr. 1.180
din 9 decembrie 2022

Ordonanța de urgență nr. 164/2022 a Guvernului pentru modificarea şi
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul
şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor – M. Of. nr. 1.173 din 7
decembrie 2022

Ordinul nr. 4.189/2022 al ministrului finanțelor pentru completarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. 146/2002 privind formarea şi
utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobată cu modificări prin
Legea nr. 201/2003, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr.
1.235/2003 – M. Of. nr. 1.172 din 7 decembrie 2022

Propunere legislativă pentru completarea art. 60 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (B820/2022) –
publicată la 13 decembrie 2022

Proiect de ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea OUG nr. 99/2022 privind aprobarea
schemei de ajutor de stat IMM INVEST PLUS şi a componentelor acesteia – IMM INVEST ROMÂNIA, AGRO
IMM INVEST, IMM PROD, GARANT CONSTRUCT, INNOVATION şi RURAL INVEST – publicat la 14 decembrie
2022
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Ordinul nr. 4.158/2022 al ministrului finanțelor privind aprobarea Procedurii de distribuire a sumelor
reprezentând redevența obținută prin concesionare din activități de exploatare a resurselor la suprafață ale
statului și a apelor minerale naturale carbogazoase sau necarbogazoase – M. Of. nr. 1.182 din 9 decembrie 2022
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