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1.Legea  nr.  331/2022 privind  aprobarea  Ordonanței  de  urgență  a Guvernului  nr.
210/2020  pentru  modificarea  Ordonanței  Guvernului  nr.  99/2000  privind
comercializarea  produselor  și  serviciilor  de  piață (Monitorul  Oficial  nr.  1162 din  5
Decembrie 2022) 

2.Ordinul  președintelui  Agenției  Naționale  de  Administrare
Fiscală     nr.     2.031/2022   privind  modificarea  și  completarea  Ordinului  președintelui
Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 114/2019 pentru aprobarea Procedurii
de înregistrare a contractelor  de locațiune,  precum și  a modelului  și  conținutului
formularului „Cerere de înregistrare a contractelor de locațiune” (Monitorul Oficial nr.
1164 din 5 Decembrie 2022) 

3.Ordonanța     de urgență nr. 165/2022   pentru modificarea și completarea Ordonanței
de  urgență  a  Guvernului  nr.  63/2022  privind  unele  măsuri  temporare  pentru
acordarea de sprijin  material  categoriilor  de persoane aflate în situații  de risc de
deprivare  materială  și/sau  risc  de  sărăcie  extremă,  suportate  parțial  din  fonduri
externe nerambursabile, precum și unele măsuri de distribuire a acestuia (Monitorul
Oficial nr. 1178 din 8 Decembrie 2022) 

4.  Ordonanța     de urgență     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. 1179 din
8 Decembrie 2022) 

5.Ordinul  președintelui  Agenției  Naționale  de  Administrare  Fiscală  nr.
2.034/2022 privind  modificarea  Ordinului  președintelui  Agenției  Naționale  de
Administrare Fiscală nr. 1.699/2021 pentru aprobarea formularelor de înregistrare
fiscală  a  contribuabililor  și  a  tipurilor  de  obligații  fiscale  care  formează  vectorul
fiscal (Monitorul Oficial nr. 1181 din 9 Decembrie 2022) 
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6.Ordinul  ministrului  finanțelor     nr.  4.158/2022   privind  aprobarea  Procedurii  de
distribuire a sumelor reprezentând redevența obținută prin concesionare din activități
de exploatare a resurselor la suprafață ale  statului  și  a apelor minerale  naturale
carbogazoase sau necarbogazoase (Monitorul Oficial nr. 1182 din 9 Decembrie 2022)

7.  Ordonanța     de  urgență     nr.  168/2022   privind  unele  măsuri  fiscal-bugetare,
prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte
normative (Monitorul Oficial nr. 1186 din 9 Decembrie 2022) 
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