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Acte adoptate

Ordinul nr. 401/2023 al ministrului investițiilor și proiectelor europene pentru
aprobarea Schemei de ajutor de minimis „Digitalizarea IMM-urilor – grant de 
până la 100.000 euro pe întreprindere care să sprijine IMM-urile în adoptarea
tehnologiilor digitale”, aferentă Planului național de redresare și reziliență, pilonul
III. Creștere inteligentă, sustenabilă și favorabilă incluziunii, inclusiv coeziune
economică, locuri de muncă, productivitate, competitivitate, cercetare, dezvoltare
și inovare, precum și o piață internă funcțională, cu întreprinderi mici și mijlocii
(IMM-uri) puternice, componenta C9. Suport pentru sectorul privat, cercetare,
dezvoltare și inovare, investiția I3. Scheme de ajutor pentru sectorul privat, măsura
1. Schemă de minimis și schemă de ajutor de stat în contextul digitalizării IMM-
urilor – Monitorul Oficial nr.  191 din 7 martie 2023

Hotărârea nr. 181/2023 a Guvernului pentru modificarea și completarea titlului VIII „Accize și alte taxe 
speciale” din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea
Guvernului nr. 1/2016 – Monitorul Oficial nr. 187 din 6 martie 2023

Legea nr. 53/2023 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 10/2022 pentru modificarea și
completarea Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii –
Monitorul Oficial nr. 186 din 6 martie 2023

Legea nr. 52/2023 pentru completarea alin. (1) al art. 139 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii – Monitorul Oficial
nr. 186 din 6 martie 2023

Legea nr.  49/2023 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 62/2022 pentru modificarea art.
262 alin. (3  ) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență și a Ordonanței
de urgență a Guvernului nr. 19/2022 privind unele măsuri referitoare la garanțiile de bună execuție constituite în
cadrul contractelor de achiziție publică și al contractelor sectoriale – Monitorul Oficial nr. 183 din 3 martie 2023
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Ordinul nr.  310/2023 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 ANAF nr.
3.386/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor 101 „Declarație privind impozitul pe profit” și
120 „Decont privind accizele” – Monitorul Oficial nr. 201 din 10 martie 2023

Ordinul nr. 1.111/2023 al ministrului finanțelor pentru aprobarea nivelului accizei specifice la țigarete –
Monitorul Oficial nr. 201 din 10 martie 2023

Ordinul nr. 670/131/2023 al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de
Sănătate pentru modificarea și completarea Normelor de aplicare a prevederilor OUG nr. 158/2005 privind
concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății și al
președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 15/2018/1.311/2017 – Monitorul Oficial
 nr. 199 din 9 martie 2023
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Hotărârea nr. 168/2023 a Guvernului privind aprobarea Programului de
susținere a crescătorilor de porci de reproducție din rasele Bazna și/sau
Mangalița pentru anul 2023 – Monitorul Oficial nr. 178 din 2 martie 2023

Ordinul nr. 20.279/2023 al ministrului cercetării, inovării și digitalizării
pentru aprobarea criteriilor de stabilire și a listei nominale privind produsele,
serviciile și entitățile producătoare și/sau furnizoare interzise, provenind direct
sau indirect din Federația Rusă – Monitorul Oficial nr. 174 din 1 martie 2023

Ordinul nr. 1.094/2023 al ministrului finanțelor privind prospectele de
emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont și a obligațiunilor de stat de tip
benchmark aferente lunii martie 2023 – Monitorul Oficial nr. 175 din 1 martie
2023

Ordinul 1.086/2023 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 martie 2023 – Monitorul
Oficial nr. 172 din 28 februarie 2023

Ordinul nr. 231/2023  al președintelui Agenției Naționale de Administrare
Fiscală privind modificarea și completarea anexei nr. 5 la Ordinul președintelui
ANAF nr. 3.780/2017 pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare
utilizate în administrarea impozitului pe venit – Monitorul Oficial nr. 179 din 2
martie 2023

Ordinul nr. 83/2023 al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale privind aprobarea formularului-tip al cererii
de plată pentru anul 2023 – Monitorul Oficial nr. 170 din 28 februarie 2023

Ordinul nr. 80/2023 al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale privind criteriile de eligibilitate, documen-
tele justificative, condițiile și modul de implementare a intervențiilor aferente sectoarelor vegetal și zootehnic
prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a)-c) din Hotărârea Guvernului nr. 1.571/2022 privind stabilirea cadrului general de
implementare a intervențiilor aferente sectoarelor vegetal și zootehnic din cadrul Planului strategic PAC 2023-
2027, finanțate din Fondul european de garantare agricolă și de la bugetul de stat – Monitorul Oficial nr. 168 din
28 februarie 2023

Instrucțiunea nr. 1/6.218/2023 a președintelui Autorității de Supraveghere Financiară și a ministrului
finanțelor pentru aprobarea Normelor privind determinarea, reținerea și virarea impozitului pe câștigul de
capital rezultat din transferul titlurilor de valoare obținut de persoanele fizice – Monitorul Oficial nr. 181 din 3
martie 2023
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