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Acte adoptate

Ordinul nr. 965/20.273/2023 al ministrului finanțelor și al ministrului 
cercetării, inovării și digitalizării pentru modificarea și completarea Ordinului
ministrului finanțelor și al ministrului cercetării, inovării și digitalizării nr.
3.033/21.494/2022 privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului IMM
INVEST PLUS componenta INNOVATION – Monitorul Oficial nr. 159 din 24 februarie 2023

Hotărârea nr. 145/2023 a Guvernului pentru completarea art. 19 din Hotărârea
Guvernului nr. 1.179/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat în sectorul
creșterii animalelor – Monitorul Oficial nr. 157 din 23 februarie 2023

Circulara nr. 10/2023 a Băncii Naționale a României privind rata dobânzii plătite la rezervele minime
obligatorii constituite în dolari începând cu perioada de aplicare 24 ianuarie – 23 februarie 2023 –
Monitorul Oficial nr. 147 din 21 februarie 2023

Circulara nr. 9/2023 a Băncii Naționale a României privind rata dobânzii plătite la rezervele minime obligatorii
constituite în euro începând cu perioada de aplicare 24 ianuarie – 23 februarie 2023 – Monitorul 
Oficial nr. 147 din 21 februarie 2023

Circulara nr. 8/2023 a Băncii Naționale a României privind rata dobânzii plătite la rezervele minime obligatorii
constituite în lei începând cu perioada de aplicare 24 ianuarie – 23 februarie 2023 – Monitorul Oficial nr. 147 din
21 februarie 2023

Norma nr. 5/2023 a Autorității de Supraveghere Financiară pentru completarea Normei Autorității de
Supraveghere Financiară nr. 14/2015 privind reglementările contabile conforme cu directivele europene aplicabile
sistemului de pensii private – Monitorul Oficial nr. 147 din 21 februarie 2023

Hotărârea nr. 128/2023 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 –
Monitorul Oficial nr. 146 din 21 februarie 2023

Ordinul nr. 216/2023 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind aprobarea
Procedurii de stabilire a impozitului pe veniturile din înstrăinarea terenurilor agricole situate în
extravilan/pachetului de control al persoanelor juridice care au în proprietate unul sau mai multe terenuri 
agricole situate în extravilan, precum și a modelului și conținutului unor formulare – Monitorul Oficial nr. 165 
din 27 februarie 2023

Ordinul nr. 1/2023 al Băncii Naționale a României privind completarea Ordinului BNR nr. 27/2010 pentru
aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară și
completarea Ordinului BNR nr. 6/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele
europene – Monitorul Oficial nr. 167 din 27 februarie 2023

Ordinul nr. 348/2023 al ministrului investițiilor și proiectelor europene pentru aprobarea Schemei de 
ajutor de minimis „Listarea la bursă a întreprinderilor” – Monitorul Oficial nr. 164 din 27 februarie 2023

Legea nr. 43/2023 pentru anularea unor obligații fiscale – Monitorul Oficial nr. 163 din 24
februarie 2023
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Ordinul nr. 42/8/2023 al ministrului muncii și solidarității sociale și 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 –
Monitorul Oficial nr. 135 din 16 februarie 2023

Ordinul nr. 62/2023 al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale pentru
aprobarea cantităților de motorină aferente perioadei 1 octombrie 2022 – 31
decembrie 2022 determinate la plată și nedecontate de către Agenția de Plăți și
Intervenție pentru Agricultură, ce beneficiază de ajutor de stat acordat sub
formă de rambursare – Monitorul Oficial nr. 132 din 16 februarie 2023

Ordinul nr. 185/2023 al ministrului mediului, apelor și pădurilor pentru
aprobarea modelului și conținutului formularului „Declarație privind anumite
produse din plastic de unică folosință” și a instrucțiunilor de completare și
depunere a acestuia – Monitorul Oficial nr. 128 din 15 februarie 2023

Ordinul nr. 170/2023 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind completarea anexei
la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.612/2018 pentru aprobarea
Nomenclatorului obligațiilor fiscale care se plătesc în contul unic – Monitorul Oficial nr. 128 din 15 februarie 2023

Ordonanța de urgență nr. 4/2023 a Guvernului privind stabilirea unor măsuri
de restituire a unor contribuții de asigurări sociale de sănătate – Monitorul
Oficial nr. 138 din 17 februarie 2023

Ordinul nr. 399/2023 al ministrului antreprenoriatului și turismului privind modificarea punctului 2
subpunctul 2.2 din Procedura 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 – Monitorul Oficial nr. 126 din 14 februarie 2023

Ordinul nr. 398/2023 al ministrului antreprenoriatului și turismului privind modificarea punctului 2
subpunctul 2.2 din Procedura de implementare a Programului pentru stimularea înființării întreprinderilor mici și
mijlocii „Start-up Nation — ROMANIA”, aprobată prin Ordinul ministrului antreprenoriatului și turismului nr.
1.111/2022 – Monitorul Oficial nr. 126 din 14 februarie 2023

Ordinul nr. 195/2023 al președintelui Autorității Vamale Române pentru aprobarea modelului documentului
administrativ simplificat electronic, a instrucțiunilor de completare a documentului administrativ în format
electronic și a documentului administrativ simplificat electronic utilizând aplicația EMCS-RO-Mișcări de control al
mișcărilor cu produse accizabile – Monitorul Oficial nr. 121 din 13 februarie 2023

Ordinul nr. 953/2023 al ministrului finanțelor pentru modificarea și completarea anexei nr. 1 la OMFP nr.
923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar
preventiv și a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară activitatea de control
financiar preventiv propriu – Monitorul Oficial nr. 140 din 20 februarie 2023
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Ordinul nr. 188/2023 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind modificarea și
completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală 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. 120 din 13 februarie 2023 

Ordinul nr. 165/7/1.272/456/2023 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală, al
președintelui Casei Naționale de Pensii Publice, al președintelui Casei Naționale de Asigurări de 
Sănătate și al președintelui Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă pentru aprobarea
modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a „Declarației privind obligațiile de plată a
contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate” – Monitorul 
Oficial nr. 119 din 10 februarie 2023
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Direcția servicii asistență profesională membri

Proiect de ordonanță de urgență pentru stabilirea unor măsuri de
protecție socială și modificarea unor acte normative în domeniul
asistenței sociale – publicat la 22 februarie 2023

Proiect de ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Legii nr.
367/2022 privind dialogul social și a Legii 53/2003 Codul muncii, cu modificările
și completările ulterioare – publicat la 22 februarie 2023

Proiecte legislative

Ministerul Muncii și Solidarității Sociale

Ordinul nr. 247/2023 al președintelui Autorității Vamale Române privind procedura și condițiile în care se
realizează înregistrarea destinatarilor certificați și a expeditorilor certificați –  Monitorul Oficial nr. 120 din 13
februarie 2023 

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/264766
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/264766
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/264766
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/264745
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/264745
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/264745
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/264745
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/264745
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/264745
https://mmuncii.ro/j33/images/Documente/MMSS/Transparenta_decizionala/OUG_stabilire_masuri_protectie_sociala_22032023.pdf
https://mmuncii.ro/j33/images/Documente/MMSS/Transparenta_decizionala/OUG_stabilire_masuri_protectie_sociala_22032023.pdf
https://mmuncii.ro/j33/images/Documente/MMSS/Transparenta_decizionala/OUG_dialog_socia_codul_muncii_22022023.pdf
https://mmuncii.ro/j33/images/Documente/MMSS/Transparenta_decizionala/OUG_dialog_socia_codul_muncii_22022023.pdf
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/264767
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/264767
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/264767
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/264767
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/264767

