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1. Legea nr. 224/2017 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.
36/2017  pentru  modificarea  și  completarea  Ordonanței  Guvernului  nr.  15/2013
privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul
de  stat  a  sumelor  aferente  corecțiilor  financiare  aplicate  pentru  abaterile  de  la
conformitatea  cu  legislația  din  domeniul  achizițiilor  publice  pentru  Programul
operațional sectorial Mediu 2007 - 2013 (M. Of. nr. 940 din 28 noiembrie 2017)

2. Hotărârea Guvernului nr. 846/2017 pentru stabilirea salariului de bază minim
brut pe țară garantat în plată (M. Of. nr. 950 din 29 noiembrie 2017)

3.  Ordinul  ministrului  finanțelor  publice  nr.  3004/2017 privind  aprobarea
Procedurii de soluționare a contestațiilor prevăzute la art. 366 alin. (2), art. 369 alin.
(5), art. 374 alin. (2), art. 377 alin. (4), art. 382 alin. (2), art. 385 alin. (4), art. 390
alin. (2) și art. 393 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (M. Of. nr.
937 din 28 noiembrie 2017)

4.  Ordinul  președintelui  Agenției  Naționale  de  Administrare  Fiscală  nr.
3289/2017 privind  modificarea  și  completarea  Ordinului  președintelui  Agenției
Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.846/2015 pentru aprobarea procedurilor de
aplicare  a  art.  92  din  Codul  de  procedură  fiscală,  precum  și  pentru  aprobarea
modelului și conținutului unor formulare (M. Of. nr. 929 din 27 noiembrie 2017)

5.  Ordinul  președintelui  Agenției  Naționale  de  Administrare  Fiscală  nr.
3300/2017 privind  modificarea  și  completarea  Ordinului  președintelui  Agenției
Naționale  de Administrare Fiscală  nr.  2.011/2016 pentru aprobarea Procedurii  de
înregistrare, la cerere, în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, potrivit prevederilor
art. 316 alin. (12) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal,  precum și pentru
aprobarea  modelului  și  conținutului  unor  formulare  (M.  Of.  nr.  938  din  28
noiembrie 2017)
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6.  Ordinul  președintelui  Agenției  Naționale  de  Administrare  Fiscală  nr.
3357/2017 pentru  aprobarea  Procedurii  privind  cesiunea  dreptului  de
restituire/rambursare  a  creanțelor  fiscale  (M.  Of.  nr.  931  din  27  noiembrie
2017)

7.  Ordinul  ministrului  muncii  și  justiției  sociale  nr.  1851/2017 privind
stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acordă sub formă de tichete de creșă
pentru semestrul II al anului 2017 (M. Of. nr. 935 din 27 noiembrie 2017)

8.  Ordinul  ministrului  muncii  și  justiției  sociale  nr.  1852/2017 pentru
stabilirea  valorii  nominale  indexate  a unui tichet  de masă pentru semestrul  II  al
anului 2017 (M. Of. nr. 935 din 27 noiembrie 2017) 
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