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Acte adoptate

Ordonanța de urgență nr. 3/2023 a Guvernului privind instituirea unei scheme de ajutor 
de stat pentru susținerea activității crescătorilor din sectorul bovin, în anul 2022, în contextul
crizei provocate de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei – Monitorul Oficial nr. 116 din 9
februarie 2023

Ordinul nr. 938/184/388/47/2023 al ministrului finanțelor, ministrului 
dezvoltării, lucrărilor publice și administrației, ministrului antreprenoriatului 
și turismului și al agriculturii și dezvoltării rurale pentru modificarea și completarea
Ordinului ministrului finanțelor, al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și
administrației, al ministrului antreprenoriatului și turismului și al ministrului agriculturii
și dezvoltării rurale nr. 2.167/2.474/1.535/280/2022 privind aprobarea Procedurii de
implementare a Programului IMM INVEST PLUS pentru componentele: IMM INVEST
ROMÂNIA, AGRO IMM INVEST, IMM PROD și GARANT CONSTRUCT – Monitorul Oficial nr.
113 din 9 februarie 2023

Ordinul nr. 172/2023 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 –
Monitorul Oficial nr. 113 din 9 februarie 2023

Ordinul nr. 330/2023 al ministrului antreprenoriatului și turismului privind aprobarea Schemei de ajutor de
minimis pentru participarea întreprinderilor cu activitate de turism la manifestările expoziționale, în pavilioanele
naționale, standurile specializate ori miniexpozițiile la care participă în străinătate Ministerul Antreprenoriatului și
Turismului  – Monitorul Oficial nr. 105 din 7 februarie 2023

Ordinul nr. 5/2023 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru
aprobarea Regulamentului de furnizare a energiei electrice la clienții finali, precum și pentru modificarea și
completarea unor ordine ale președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei –
Monitorul Oficial nr. 100 din 6 februarie 2023

Ordinul nr. 217/2023 al ministrului mediului, apelor și pădurilor pentru aprobarea schemei de ajutor de stat
„Sprijin pentru investiții în pepiniere și tehnologii moderne de producere a puieților forestieri, în capacități de
condiționare a semințelor forestiere și în realizarea de rezervații semincere și plantaje forestiere” – Monitorul
Oficial nr. 99 din 6 februarie 2023

Ordinul nr. 220/2023 al ministrului investițiilor și proiectelor europene privind modificarea Schemei de ajutor
de stat pentru sprijinirea prin granturi pentru investiții în retehnologizare acordate IMM-urilor pentru refacerea
capacității de reziliență, aferentă Programului operațional Competitivitate 2014-2020, axa prioritară 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 13i
„Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor 
sale sociale și pregătirea unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei”, obiectivul specific 4.1 –
„Consolidarea poziției pe piață a IMM-urilor afectate de pandemia de COVID-19”, acțiunea 4.1.1 „Investiții în
activități productive”, aprobată prin Ordinul ministrului investițiilor și proiectelor europene nr. 2.096/2022 –
Monitorul Oficial nr. 116 din 9 februarie 2023 
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Ordinul nr. 890/2023 al ministrului finanțelor pentru modificarea Ordinului
ministrului finanțelor nr. 4.234/2022 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 prețurile de vânzare cu amănuntul pe sortimente de țigarete
și modalitatea de delistare 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”  – Monitorul
Oficial nr. 97 din 3 februarie 2023 

Proiect de ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului
și conținutului formularului 101 Grup fiscal „Declarație consolidată privind impozitul pe profit determinat
de grupul fiscal”, precum și pentru modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale
de Administrare Fiscală nr. 3.386/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor 101
„Declarație privind impozitul pe profit” și 120 „Decont privind accizele” – publicat la 7 februarie 2023

Proiect de ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru modificarea unor
prevederi privind înregistrarea/anularea înregistrării în scopuri de TVA – publicat la 7 februarie 2023

Proiect de lege pentru completarea Legii nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii
fiscale – publicat la 7 februarie 2023
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Direcția servicii asistență profesională membri

Ordinul nr. 917/2023 al ministrului finanțelor privind stabilirea nivelului comisionului de gestiune și al
comisionului unic de analiză în cadrul programului „Noua casă”, al comisionului de administrare și al comisionului
de risc în cadrul Programului de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare
de piață medie — IMM INVEST ROMÂNIA – Monitorul Oficial nr. 97 din 3 februarie 2023 

Proiecte legislative

Ministerul Finanțelor

Agenția Națională de Administrare Fiscală
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