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Acte adoptate

Ordinul nr. 4.183/2022 al ministrului finanțelor privind prospectele de emisiune a certificatelor de
trezorerie cu discont și a obligațiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii decembrie 2022 - M. Of.
nr. 1.157 din 29 noiembrie 2022

Ordinul nr. 4.092/2022 al ministrului finanțelor pentru modificarea
Specificațiilor tehnice și de utilizare a elementelor de bază ale facturii electronice
- RO_CIUS - și a regulilor operaționale specifice aplicabile la nivel național,
aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor nr. 1.366/2021 - M. Of. nr. 1.148 din
29 noiembrie 2022

Ordinul nr. 4.171/2022 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 decembrie 2022 - M. Of. nr. 1.145 din 28 noiembrie
2022

Ordinul nr. 1.527/2022 al președintelui Institutului Național de Statistică 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.
1.144 din 28 noiembrie 2022

Ordinul nr. 2.053/2022 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea
Procedurii privind organizarea Registrului achizițiilor de locuințe cu cota redusă de TVA de 5%, începând cu 1
ianuarie 2023 - M. Of. nr. 1.144 din 28 noiembrie 2022

Legea nr. 331/2022 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 210/2020 pentru modificarea
Ordonanței Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață - M. Of. nr. 1.162
din 5 decembrie 2022

Ordinul nr. 2.031/2022 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind modificarea și
completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 114/2019 pentru aprobarea
Procedurii de înregistrare a contractelor de locațiune, precum și a modelului și conținutului formularului „Cerere
de înregistrare a contractelor de locațiune” - M. Of. nr. 1.164 din 5 decembrie 2022

Ordinul nr. 4.156/2022 al ministrului finanțelor privind aprobarea Termenilor finali ai emisiunilor de titluri de
stat, denominate în lei și euro, lansate în perioada 5-19 decembrie 2022, în baza Prospectului de bază pentru
Programul FIDELIS de emisiuni de titluri de stat destinate exclusiv investitorilor persoane fizice emise de
Ministerul Finanțelor, ce urmează a fi listate pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București - S.A.
și supravegheată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor
publice nr. 2.118/2020 - M. Of. nr. 1.137 din 25 noiembrie 2022
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Ordinul nr. 5.307/C/2022 al ministrului investițiilor și proiectelor europene pentru aprobarea formatului
formularului-tip de act constitutiv, a formatului cererii de înregistrare, a formatului, a elementelor de siguranță și
a structurii certificatului de înregistrare, în formă letrică și electronică, a modelului declarației-tip pe propria
răspundere cu privire la îndeplinirea condițiilor de funcționare/desfășurare a activității, a modelului certificatului
constatator privind înregistrarea declarației pe propria răspundere cu privire la îndeplinirea condițiilor de
funcționare/desfășurare a activității și a structurii identificatorului unic la nivel european - EUID - M. Of. nr. 1.131
din 24 noiembrie 2022

Circulara nr. 40/2022 a Băncii Naționale a României privind rata dobânzii
plătite la rezervele minime obligatorii constituite în dolari începând cu perioada
de aplicare 24 octombrie - 23 noiembrie 2022 - M. Of. nr. 1.122 din 21 noiembrie
2022

Circulara nr. 39/2022 a Băncii Naționale a României privind rata dobânzii plătite la rezervele minime
obligatorii constituite în lei începând cu perioada de aplicare 24 octombrie - 23 noiembrie 2022 - M. Of. nr.
1.122 din 21 noiembrie 2022

Regulamentul delegat (UE) 2022/2.310 al Comisiei din 18 octombrie 2022 de modificare a standardelor
tehnice de reglementare prevăzute în Regulamentul delegat (UE) nr. 149/2013 în ceea ce privește valoarea
pragului de compensare pentru pozițiile deținute în contracte derivate extrabursiere pe mărfuri și în alte
contracte derivate extrabursiere - Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 307 din 28 noiembrie 2022

Ordinul nr. 4.142/2022 al ministrului finanțelor privind prospectele de
emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont și a obligațiunilor de stat cu
cupon denominate în euro aferente lunii noiembrie 2022 - M. Of. nr. 1.131 din 24
noiembrie 2022

Legea nr. 319/2022 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.
146/2020 privind aprobarea Programului IMM FACTOR - Produs de garantare a
creditului comercial și a Schemei de ajutor de stat asociate acestuia - M. Of. nr.
319 din 21 noiembrie 2022

Circulara nr. 38/2022 a Băncii Naționale a României privind rata dobânzii penalizatoare pentru deficitul de
rezerve minime obligatorii constituite în lei începând cu perioada de aplicare 24 noiembrie - 23 decembrie 2022 -
M. Of. nr. 1.122 din 21 noiembrie 2022

Regulamentul delegat (UE) 2022/2.311 al Comisiei din 21 octombrie 2022 de modificare a standardelor
tehnice de reglementare prevăzute în Regulamentul delegat (UE) nr. 153/2013 în ceea ce privește măsurile de
urgență temporare referitoare la cerințele în materie de garanții reale - Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 307
din 28 noiembrie 2022

Regulamentul delegat (UE) 2022/2300 al Comisiei din 30 august 2022 de completare a Regulamentului (UE)
2021/847 al Parlamentului European și al Consiliului cu dispoziții privind instituirea unui cadru de monitorizare și
evaluare pentru programul Fiscalis de cooperare în domeniul fiscal - Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 305 din
25 noiembrie 2022
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Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru
aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a
utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003 - publicat în
data de 7 decembrie 2022
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Proiecte legislative

Ministerul Finanțelor

Ministerul Muncii și Solidarității Sociale

Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor Legii nr. 219/2015 privind economia socială, aprobate prin Hotărârea
Guvernului nr. 585/2016 - publicat în data de 7 decembrie 2022
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