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Acte adoptate

Circulara nr. 3/2023 a Băncii Naționale a României privind rata dobânzii penalizatoare pentru deficitele de
rezerve minime obligatorii în valută începând cu perioada de aplicare 24 ianuarie – 23 februarie 2023 – Monitorul
Oficial nr. 45 din 16 ianuarie 2023

Circulara nr. 4/2023 a Băncii Naționale a României privind rata dobânzii plătite la rezervele minime 
obligatorii constituite în euro începând cu perioada de aplicare 24 decembrie 2022— 23 ianuarie 2023 – Monitorul
Oficial nr. 45 din 16 ianuarie 2023

Ordinul nr. 604/2023 al ministrului finanțelor privind modificarea și completarea Ordinului ministrului
finanțelor publice nr. 1.801/2020 pentru aprobarea componenței, a modelelor și a normelor metodologice de
elaborare a rapoartelor privind situațiile financiare, a rapoartelor privind notele la situațiile financiare și alte
rapoarte/anexe trimestriale și anuale generate din sistemul național de raportare – Forexebug – Monitorul Oficial
nr. 44 din 16 ianuarie 2023

Circulara nr. 5/2023 a Băncii Naționale a României privind rata dobânzii plătite la rezervele
minime obligatorii constituite în lei începând cu perioada de aplicare 24 decembrie 2022 – 
23 ianuarie 2023 – Monitorul Oficial nr. 45 din 16 ianuarie 2023

Circulara nr. 2/2023 a Băncii Naționale a României privind rata dobânzii penalizatoare pentru deficitul de
rezerve minime obligatorii constituite în lei începând cu perioada de aplicare 24 ianuarie – 23 februarie 2023 –
Monitorul Oficial nr. 45 din 16 ianuarie 2023

Circulara nr. 6/2023 a Băncii Naționale a României privind rata dobânzii plătite
la rezervele minime obligatorii constituite în dolari începând cu perioada de
aplicare 24 decembrie 2022 – 23 ianuarie 2023  – Monitorul Oficial nr. 45 din 16
ianuarie 2023

Norma nr. 1/2023 a Autorității de Supraveghere Financiară pentru aplicarea prevederilor Ghidului privind
criteriile pentru a acorda firmelor de investiții o scutire de la cerințele de lichiditate în conformitate cu articolul 43
alineatul (4) din Regulamentul (UE) 2019/2.033 (EBA GL 2022 10) – Monitorul Oficial nr. 52 din 18 ianuarie 2023

Ordinul nr. 29/2023 al ministrului investițiilor și proiectelor europene privind modificarea anexei la Ordinul
ministrului fondurilor europene nr. 348/2018 pentru aprobarea Regulilor de aplicare a sumelor forfetare pentru
deplasări finanțate din Fondul pentru relații bilaterale și Fondul de asistență tehnică din cadrul mecanismelor
financiare Spațiul Economic European și norvegian 2014-2021 – Monitorul Oficial nr. 47 din 17 ianuarie 2023

Ordinul nr. 18/2023 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind modificarea 
și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 179/2022 pentru
aprobarea modelului și conținutului formularelor 205 „Declarație informativă privind impozitul 
reținut la sursă și câștigurile/pierderile din investiții, pe beneficiari de venit” și 207 „Declarație 
informativă privind impozitul reținut la sursă/impozitul suportat de plătitorul de venit
/veniturile scutite, pe beneficiari de venit nerezidenți” – Monitorul Oficial nr. 47 
din 17 ianuarie 2023
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Ordinul nr. 5.745/C/2022 al ministrului justiției pentru aprobarea Procedurii
privind înregistrarea online în vederea accesării Registrului beneficiarilor reali ai
asociațiilor și fundațiilor, ținut de Ministerul Justiției, de către autoritățile care au
competență de supraveghere și control, organele judiciare, Oficiul Național
pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor și entitățile raportoare –
Monitorul Oficial nr. 44 din 16 ianuarie 2023

Ordinul nr. 1.073/2022 al președintelui Agenției Naționale pentru Ocuparea
Forței de Muncă pentru modificarea și completarea Procedurii de profilare a
persoanelor în căutarea unui loc de muncă înregistrate la agențiile pentru
ocuparea forței de muncă, aprobată prin Ordinul președintelui Agenției
Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă nr. 11/2018 – Monitorul Oficial nr.
44 din 16 ianuarie 2023

Legea nr. 39/2023 pentru completarea art. 291 alin. (3) din Legea nr. 227/2015
privind Codul fiscal – Monitorul Oficial nr. 40 din 13 ianuarie 2023

Ordinul nr. 5.744/C/2022 al ministrului justiției pentru aprobarea Procedurii
de înscriere/radiere a mențiunilor provizorii și de soluționare a
neconcordanțelor în/din Registrul beneficiarilor reali ai asociațiilor și fundațiilor,
ținut de Ministerul Justiției – Monitorul Oficial nr. 39 din 12 ianuarie 2023

Ordinul nr. 596/2023 al ministrului finanțelor privind transmiterea situațiilor financiare anuale centralizate
întocmite de instituțiile publice la 31 decembrie 2022 și pentru modificarea și completarea unor ordine ale
ministrului finanțelor publice în domeniul contabilității instituțiilor publice – Monitorul Oficial nr. 44 din 16
ianuarie 2023

Hotărârea nr. 12/2023 a Guvernului pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.074/2021 privind stabilirea
sistemului de garanție-returnare pentru ambalaje primare nereutilizabile – Monitorul Oficial nr. 39 din 12 ianuarie
2023

Ordonanța nr. 3/2023 a Guvernului pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.
166/2022 privind unele măsuri pentru acordarea unui sprijin categoriilor de persoane vulnerabile pentru
compensarea prețului la energie, suportat parțial din fonduri externe nerambursabile – Monitorul Oficial nr. 39
din 12 ianuarie 2023 

Ordinul nr. 75/2023 al ministrului investițiilor și proiectelor europene pentru modificarea anexelor nr. 1 și 2
la Ordinul ministrului investițiilor și proiectelor europene nr. 3.237/2022 privind aprobarea modelului de card de
energie și a modelului de certificat de validare a datoriei față de asociația de proprietari/locatari – Monitorul
Oficial nr. 38 din 12 ianuarie 2023

Legea nr. 36/2023 pentru modificarea Legii contabilității nr. 82/1991, precum și a Ordonanței de urgență a
Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale –
Monitorul Oficial nr. 36 din 12 ianuarie 2023
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Proiect de ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare
Fiscală privind modificarea și completarea Ordinului președintelui ANAF
nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor
utilizate pentru declararea impozitelor și taxelor cu regim de stabilire prin
autoimpunere sau reținere la sursă – publicat la 19 ianuarie 2023

Proiect de ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală 
pentru aprobarea modelului și conținutului formularului Notificării de conformare
emisă de organul de inspecție fiscală, a procedurii de notificare și a periodicității de
emitere, precum și pentru modificarea Anexei nr. 1a la Ordinul președintelui ANAF nr.
3.711/2015 privind modelul și conținutul formularelor și documentelor utilizate în
activitatea de inspecție fiscală – publicat la 17 ianuarie 2023

Proiect de ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind completarea anexei la
Ordinul președintelui ANAF nr. 1.612/2018 pentru aprobarea Nomenclatorului obligațiilor fiscale care se
plătesc în contul unic – publicat la 17 ianuarie 2023

Proiect de ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru modificarea și
completarea OPANAF nr. 675/2018 privind aprobarea metodelor indirecte de stabilire a veniturilor şi a
procedurii de aplicare a acestora – publicat la 16 ianuarie 2023

Proiect de lege privind unele măsuri cu privire la procedurile de concordat preventiv aflate în desfășurare
înainte de data de 17 iulie 2022 – publicat la 16 ianuarie 2023

Legea nr. 34/2023 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal – Monitorul Oficial nr.
36 din 12 ianuarie 2023 

Circulara nr. 1 a Băncii Naționale a României privind nivelul ratei dobânzii de referință a Băncii Naționale a
României – Monitorul Oficial nr. 31 din 11 ianuarie 2023

Proiect de ordonanță pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură
fiscală – publicat la 13 ianuarie 2023

Proiecte legislative

Ministerul Finanțelor

Agenția Națională de Administrare Fiscală

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii
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