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Acte adoptate

Instrucțiunea nr. 161/2023 a ministrului sănătății privind instituirea stării de alertă epidemiologică deter-
minate de gripă – M. Of. nr. 15 din 5 ianuarie 2023

Hotărârea nr. 629/2022 a președintelui Curții de Conturi pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea
de audit public extern – M. Of. nr. 12 din 5 ianuarie 2023

Decizia nr. 22/2022 a Înaltei Curți de Casație și Justiție – Completul pentru soluționarea recursului în interesul
legii referitoare la interpretarea dispozițiilor art. 165 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de
pensii publice, cu modificările și completările ulterioare – M. Of. nr. 10 din 5 ianuarie 2023

Norma nr. 29/2022 a președintelui Autorității de Supraveghere Financiară privind 
modificarea și completarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 39/2015 pentru
aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare
financiară, aplicabile entităților autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea de
Supraveghere Financiară din Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare, precum și Fondului
de Compensare a Investitorilor – M. Of. nr. 18 din 6 ianuarie 2023

Legea nr. 9/2023 pentru modificarea și completarea OUG nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de
simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative –
M. Of. nr. 14 din 5 ianuarie 2023

Regulamentul nr. 18/2022 al Autorității de Supraveghere Financiară pentru modificarea și
completarea Regulamentului ASF nr. 13/2019 privind instituirea măsurilor de prevenire și combatere 
a spălării banilor și a finanțării terorismului prin intermediul sectoarelor financiare supravegheate 
de ASF – Monitorul Oficial nr. 26 din 10 ianuarie 2023 

Ordinul nr. 4.268/2022 al ministrului finanțelor privind principalele aspecte
legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor
contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului
Finanțelor, precum și pentru reglementarea unor aspecte contabile – M. Of. nr.
22 din 9 ianuarie 2023

Ordinul nr. 4.291/2022 al ministrului finanțelor pentru reglementarea unor
aspecte contabile – M. Of. nr. 18 din 6 ianuarie 2023

Legea nr. 26/2023 pentru modificarea și completarea Legii Arhivelor Naționale nr. 16/1996 și a Legii nr. 53/2003 –
Codul muncii – M. Of. nr. 30 din 11 ianuarie 2023 

Ordinul nr. 2.559/2022 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind aprobarea
Procedurii de stabilire a taxei pe valoarea adăugată datorate în România, potrivit art. 294 alin. (4) din Legea nr.
227/2015 privind Codul fiscal, de către Comisia Europeană sau de către o agenție ori un organism înființat în
temeiul dreptului Uniunii Europene, aferentă contravalorii livrării/prestării pentru care s-a aplicat scutirea de 
taxă, potrivit art. 294 alin. (1) lit. k  ) din Codul fiscal, dar destinația bunurilor/serviciilor a fost schimbată, 
precum și a modelului și conținutului unor formulare – M. Of. nr. 29 din 10 ianuarie 2023
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Ordinul nr. 4.635/2022 al ministrului finanțelor publice pentru punerea în
aplicare a Deciziei (UE) 2022/1.108 a Comisiei din 1 iulie 2022 privind scutirea de
taxe la import și scutirea de TVA la importuri, acordate pentru mărfuri destinate
distribuirii sau punerii la dispoziție cu titlu gratuit persoanelor care fug din calea
războiului din Ucraina și persoanelor aflate în dificultate în Ucraina – M. Of. nr.
1.281 din 30 decembrie 2022

Hotărârea nr. 1.568/2022 a Guvernului pentru modificarea anexei la HG nr.
1.000/2015 privind faptele pentru care se înscriu informații în cazierul fiscal al
contribuabililor, potrivit legislației în vigoare – M. Of. nr. 1.279 din 30 decembrie
2022

Ordinul nr. 2.578/2022 al președintelui Agenției Naționale de Administrare
Fiscală privind modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de
Administrare Fiscală nr. 1.699/2021 pentru aprobarea formularelor de înre-
gistrare fiscală a contribuabililor și a tipurilor de obligații fiscale care formează
vectorul fiscal – M. Of. nr. 1.278 din 30 decembrie 2022

Legea nr. 3/2023 pentru completarea art. 28 din Legea nr. 290/2004 privind cazierul judiciar – M. Of. nr. 3 din 3
ianuarie 2023

Ordinul nr. 4.634/397/2022 al ministrului finanțelor și al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale privind
aplicarea cotei reduse de TVA de 9% pentru livrarea de îngrășăminte și pesticide de tipul celor utilizate în mod
normal în producția agricolă, semințe și alte produse agricole destinate însămânțării sau plantării, precum și
pentru prestările de servicii de tipul celor utilizate în mod normal în producția agricolă – M. Of. nr. 1.282 din 30
decembrie 2022

Ordinul nr. 4.636/2022 al ministrului finanțelor privind activele utilizate în activitatea de producție și procesare
și activele reprezentând retehnologizare pentru care se aplică scutirea de impozit a profitului reinvestit, potrivit
art. 22 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal – M. Of. nr. 1.275 din 30 decembrie 2022

Ordonanța de urgență nr. 189/2022 a Guvernului privind modificarea art. VIII alin. (1) din OUG nr. 39/2022
pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul gestionării financiare a fondurilor europene
și pentru adoptarea unor măsuri privind beneficiarii de fonduri europene – M. Of. nr. 1.272 din 29 decembrie
2022

Ordonanța de urgență nr. 188/2022 a Guvernului pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind
Codul de procedură fiscală și pentru modificarea OUG nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătățirea și
reorganizarea activității Agenției Naționale de Administrare Fiscală, precum și pentru modificarea și completarea
unor acte normative – M. Of. nr. 1.272 din 29 decembrie 2022

Ordonanța de urgență nr. 186/2022 a Guvernului privind unele măsuri de punere în aplicare a Regulamentului
(UE) 2022/1.854 al Consiliului din 6 octombrie 2022 privind o intervenție de urgență pentru abordarea problemei
prețurilor ridicate la energie – M. Of. nr. 1.270 din 29 decembrie 2022
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Ordinul nr. 2.541/2022 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru apro-
barea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a formularului 212 „Declarație
unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice” – M. Of. nr. 1.246
din 23 decembrie 2022

Rectificarea nr. 168/2022 a Guvernului privind OUG nr. 168/2022 privind unele măsuri fiscal-bugetare,
prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea unor acte normative – Monitorul Oficial nr. 1.245 din 22
decembrie 2022

Ordinul nr. 1.983/2022 al ministrului antreprenoriatului și turismului privind modificarea procedurii de
implementare a Programului pentru stimularea înființării întreprinderilor mici și mijlocii „Start-up Nation –
ROMÂNIA”, aprobată prin Ordinul ministrului antreprenoriatului și turismului nr. 1.111/2022 – M. Of. nr. 1.242 din
22 decembrie 2022

Ordinul nr. 1.982/2022 al ministrului antreprenoriatului și turismului privind modificarea procedurii de
implementare a Programului național multianual pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor
manager din sectorul IMM, aprobată prin Ordinul ministrului antreprenoriatului și turismului nr. 1.314/2022 – M.
Of. nr. 1.242 din 22 decembrie 2022

Legea nr. 376/2022 pentru modificarea și completarea OUG nr. 28/1999 privind
obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale – M.
Of. nr. 1.255 din 27 decembrie 2022

Ordinul nr. 21.813/6.421/2.246/4.433/2022 al ministrului cercetării, 
inovării și digitalizării, al ministrului educației, al ministrului muncii și
solidarității sociale și al ministrului finanțelor privind încadrarea în activitatea de
creare de programe pentru calculator, prin care și personalul din instituțiile publice
care desfășoară astfel de activități beneficiază de scutire de la plata impozitului pe
venit pentru veniturile din salarii și asimilate salariilor – M. Of. nr. 1.252 din 23
decembrie 2022

Hotărârea nr. 1.555/2022 a Guvernului privind stabilirea zilelor lucrătoare pentru care se acordă zile libere,
altele decât zilele de sărbătoare legală, pentru anul 2023 – M. Of. nr. 1.267 din 29 decembrie 2022

Ordinul nr. 4.504/2022 al ministrului finanțelor pentru modificarea și completarea Normelor metodologice
privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și
instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin OMFP nr. 1.917/2005 – M. Of. nr. 1.267 din 29 decembrie 2022

Ordinul nr. 1.623/2022 al președintelui Institutului Național de Statistică privind aprobarea Normelor de
completare a Declarației statistice Intrastat – M. Of. nr. 1.265 din 29 decembrie 2022

Ordinul nr. 2.545/6.316/2022 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală și al 
președintelui Autorității Vamale Române pentru aprobarea Procedurii de utilizare și funcționare a sis-
temului național privind monitorizarea transporturilor de bunuri cu risc fiscal ridicat RO e-Transport 
– M. Of. nr. 1.264 din 29 decembrie 2022

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/263078
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/263078
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/263072
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/263072
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/263037
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/263037
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/263036
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/263036
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/263133
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/263133
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/263115
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/263115
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/263115
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/263115
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/263268
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/263268
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/263272
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/263272
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/263260
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/263260
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/263260
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/263260
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/263255
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/263255
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/263255
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/263255
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/263255
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/263255
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/263255


Legea nr. 370/2022 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 16/2022
pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal,
abrogarea unor acte normative și alte măsuri financiar-fiscale – M. Of. nr. 1.228
din 20 decembrie 2022

Legea nr. 368/2022 a bugetului de stat pe anul 2023 – M. Of. nr. 1.214 din 19
decembrie 2022

Legea nr. 369/2022 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2023 – M. Of.
nr. 1.215 din 19 decembrie 2022
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Direcția servicii asistență profesională membri

Ordinul nr. 2.172/3.829/2022 al ministrului muncii și solidarității sociale și al ministrului sănătății privind
acordarea concediului de îngrijitor – M. Of. nr. 1.241 din 22 decembrie 2022 

Ordinul nr. 4.234/2022 al ministrului finanțelor privind modelul și conținutul
„Declarației privind nomenclatorul de produse” și modalitatea de declarare a
sortimentelor de țigarete în vederea atribuirii codului de produs utilizat pentru
completarea declarației privind preturile de vânzare cu amănuntul pe sortimente
de țigarete și modalitatea de de listare a sortimentelor de țigarete, precum și
modelul și conținutul „Declarației privind prețurile de vânzare cu amănuntul pe
sortimente de țigarete” și modalitatea de depunere a „Declarației privind
prețurile de vânzare cu amănuntul pe sortimente de țigarete”, precum și
modelul și conținutul „Situației eliberărilor pentru consum de țigarete, țigări și
țigări de foi, tutun fin tăiat, destinat rulării în țigarete, alte tutunuri de fumat” și
modalitatea de depunere a „Situației eliberărilor pentru consum de țigarete,
țigări și țigări de foi, tutun fin tăiat, destinat rulării în țigarete, alte tutunuri de
fumat” – M. Of. nr. 1.237 din 22 decembrie 2022 
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