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Acte adoptate

Ordinul nr. 909/2023 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 februarie
2023 – Monitorul Oficial nr. 91 din 2 februarie 2023

Hotărârea nr. 86/2023 a Guvernului pentru aprobarea plafoanelor alocate ajutoarelor
naționale tranzitorii în sectoarele vegetal și zootehnic, pentru anul de cerere 2022 –
Monitorul Oficial nr. 90 din 1 februarie 2023

Ordinul nr. 908/2023 al ministrului finanțelor privind prospectele de 
emisiune  a certificatelor de trezorerie cu discont și a obligațiunilor de stat de tip
benchmark aferente lunii februarie 2023 – Monitorul Oficial nr. 89 din 1 februarie 2023

Ordinul nr. 794/37/2023 al ministrului finanțelor și al ministrului agriculturii și
dezvoltării rurale privind modificarea și completarea Ordinului nr. 2.119/274/2022 pentru
aprobarea procedurii de acordare a garanțiilor de stat și a grantului, precum și a convenției de
garantare și plată a granturilor și a convenției de implementare asociate componentei RURAL
INVEST din cadrul IMM INVEST PLUS – Monitorul Oficial nr. 89 din 1 februarie 2023

Ordonanța nr. 21/2023 a Guvernului pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în
domeniul sănătății, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact în domeniul
sănătății – Monitorul Oficial nr. 87 din 31 ianuarie 2023

Ordonanța nr. 16/2023 a Guvernului pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de
procedură fiscală – Monitorul Oficial nr. 86 din 31 ianuarie 2023

Ordonanța nr. 20/2023 a Guvernului privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE)
2019/1.020 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2019 privind supravegherea pieței și
conformitatea produselor și de modificare a Directivei 2004/42/CE și a Regulamentelor (CE) nr. 765/2008 și (UE)
nr. 305/2011, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative – Monitorul Oficial nr. 86 din 31
ianuarie 2023

Ordonanța nr. 12/2023 a Guvernului pentru modificarea și completarea unor acte normative care cuprind
dispoziții privind evidența persoanelor și cartea electronică de identitate – Monitorul Oficial nr. 84 din 31 ianuarie
2023

Ordinul nr. 396/2022/883/2023 al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și al ministrului finanțelor
pentru aprobarea Procedurii privind calculul, încasarea și plata impozitului, precum și obligațiile declarative
stabilite în condițiile art. 4   din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor
agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților ce dețin în
administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției
Domeniilor Statului – Monitorul Oficial nr. 93 din 2 februarie 2023
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Ordinul nr. 744/2023 al ministrului finanțelor pentru modificarea anexei nr. 8
la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.737/2020 privind aprobarea
modelului și conținutului actelor de control și ale unor formulare utilizate în
activitatea de inspecție economico-financiară – Monitorul Oficial nr. 70 din 27
ianuarie 2023

Decizia nr. 27/2022 a Înaltei Curți de Casație și Justiție – Completul pentru
soluționarea recursului în interesul legii referitoare la interpretarea și
aplicarea dispozițiilor art. 174 din secțiunea a 9-a – Închiderea procedurii – din
Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență,
cu modificările și completările ulterioare (Legea nr. 85/2014), ale art. 173 alin. (2),
precum și ale art. 180 din aceeași lege – Monitorul Oficial nr. 64 din 26 ianuarie
2023

Hotărârea nr. 60/2023 a Guvernului pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.174/2014 privind instituirea
unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură – Monitorul Oficial nr.
73 din 27 ianuarie 2023

Proiect de ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind persoanele fizice cu
averi mari – publicat la 2 februarie 2023

Proiect de ordin al președintelui ANAF privind modificarea și completarea Ordinului preşedintelui ANAF
nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor utilizate pentru declararea impo-
zitelor și taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă – publicat la 30 ianuarie 2023

Proiect de ordin al președintelui ANAF 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 – publicat la 30 ianuarie 2023

Proiect de ordonanță de urgență a Guvernului privind instituirea unor măsuri de simplificare și
digitalizare pentru gestionarea fondurilor europene aferente Politicii de Coeziune 2021-2027 –
publicat la 2 februarie 2023
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Ordonanța nr. 15/2023 a Guvernului  pentru modificarea și completarea OUG 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. 83 din 31 ianuarie 2023

Proiecte legislative

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene

Agenția Națională de Administrare Fiscală
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