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1.  Ordonanța  de  urgență  a  Guvernului  nr.  52/2017 privind  restituirea  sumelor
reprezentând  taxa  specială  pentru  autoturisme  și  autovehicule,  taxa  pe  poluare  pentru
autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu
pentru autovehicule (M. Of. nr. 644 din 7 august 2017)

2. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 53/2017 pentru modificarea și completarea
Legii nr. 53/2003 - Codul muncii (M. Of. nr. 644 din 7 august 2017)

3. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 60/2017 pentru modificarea și completarea
Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (M.
Of. nr. 648 din 7 august 2017)

4.  Ordonanța  Guvernului  nr.  8/2017 pentru  modificarea  și  completarea  Ordonanței
Guvernului nr. 29/2015 privind gestionarea și utilizarea fondurilor externe nerambursabile și
a  cofinanțării  publice  naționale,  pentru  obiectivul  "Cooperare  teritorială  europeană",  în
perioada 2014 - 2020 (M. Of. nr. 649 din 8 august 2017)

5.  Hotărârea  Guvernului  nr.  568/2017 pentru  modificarea  Hotărârii  Guvernului  nr.
330/2014 privind  aprobarea  Metodologiei  pentru  stabilirea  normelor  de  venit  utilizate  la
impunerea veniturilor din activități agricole (M. Of. nr. 662 din 10 august 2017)

6. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1178/2017 privind modificarea Ordinului
ministrului  finanțelor publice nr. 417/2015 pentru aprobarea Instrucțiunilor  de punere în
aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale, a
Regulamentului  de  organizare  și  desfășurare  a  extragerilor  Loteriei  bonurilor  fiscale,  a
modelului și conținutul cererii de revendicare a premiilor la Loteria bonurilor fiscale, precum
și pentru instituirea Comisiei pentru supravegherea efectuării extragerilor Loteriei bonurilor
fiscale  și  pentru modificarea Ordinului  ministrului  finanțelor  publice  nr.  774/2015 pentru
aprobarea  procedurii  privind  angajarea,  lichidarea,  ordonanțarea  și  plata  premiilor
revendicate în conformitate cu art. 6 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 10/2015 pentru
organizarea Loteriei bonurilor fiscale (M. Of. nr. 646 din 7 august 2017)

7.  Ordinul  președintelui  Agenției  Naționale  de  Administrare  Fiscală  nr.
2326/2017 privind declarațiile fiscale care se transmit obligatoriu prin mijloace electronice
sau prin sisteme electronice de transmitere la distanță  (M. Of.  nr.  649 din 8 august
2017)
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