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1. Hotărârea Guvernului  nr.  70/12 ianuarie  2022   pentru aprobarea Procedurii
privind  încasarea  redevenței  obținute  prin  concesionare  din  activități  de
exploatare a resurselor la suprafață ale statului și a apelor minerale naturale
carbogazoase sau necarbogazoase (Monitorul  Oficial  nr. 48 din 17 ianuarie
2022)

2. Ordinul  președintelui  Agenției  Naționale  de  Administrare  Fiscale  nr.  64/18  
ianuarie 2022 privind aplicarea prevederilor  art.  II  din Legea nr. 259/2021
pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 118/2021 privind
stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrică și
gaze naturale pentru sezonul rece 2021—2022, precum și pentru completarea
Ordonanței Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilități persoanelor
care  domiciliază  sau  lucrează  în  unele  localități  din  Munții  Apuseni  și  în
Rezervația  Biosferei  „Delta  Dunării”,  precum  și  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. 55 din 19 ianuarie
2022)

3. Legea nr. 20/13 ianuarie 2022   privind completarea Ordonanței de urgență a
Guvernului  nr.  195/2002  privind  circulația  pe  drumurile  publice  (Monitorul
Oficial nr. 60 din 19 ianuarie 2022)

4. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 2/19 ianuarie 2022   privind stabilirea
unor măsuri de protecție socială a angajaților și a altor categorii profesionale
în  contextul  interzicerii,  suspendării  ori  limitării  activităților  economice,
determinate  de  situația  epidemiologică  generată  de  răspândirea
coronavirusului  SARS-CoV-2,  precum  și  pentru  modificarea  și  completarea
unor acte normative (Monitorul Oficial nr. 61 din 20 ianuarie 2022) 
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5. Ordinul  președintelui  Agenției  Naționale  de  Administrare  Fiscală  nr.  35/13  
ianuarie 2022 privind aprobarea cuantumului taxei administrative prevăzute la
art. 19 alin. (82) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea
spălării  banilor  și  finanțării  terorismului,  precum  și  pentru  modificarea  și
completarea  unor  acte normative  (Monitorul  Oficial  nr.  62 din  20 ianuarie
2022) 
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