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1.  Legea  nr.  316/2015 pentru  aprobarea  Ordonanţei  Guvernului  nr.  17/2015
privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea şi completarea unor
acte normative (M. Of. nr. 934 din 17 decembrie 2015)

2. Legea nr. 320/2015 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 124/2005 privind modificarea şi completarea Legii nr. 78/2000 pentru prevenirea,
descoperirea  şi  sancţionarea  faptelor  de  corupţie  (M.  Of.  nr.  928  din  15
decembrie 2015)

3.  Legea  nr.  327/2015 pentru  aprobarea  Ordonanţei  Guvernului  nr.  39/2015
privind cazierul fiscal (M. Of. nr. 937 din 18 decembrie 2015)

4. Legea bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015 (M. Of. nr. 941 din
19 decembrie 2015)

5. Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2016 nr. 340/2015
(M. Of. nr. 942 din 19 decembrie 2015)

6. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 4044/2015 privind împuternicirea
persoanelor din cadrul aparatului de inspecţie economico-financiară de a constata
contravenţia prevăzută la art. 336 alin. (1) lit. t) şi de a aplica sancţiunea prevăzută
la art. 336 alin. (2) lit. k) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală
(M. Of. nr. 940 din 18 decembrie 2015)

7.  Ordinul  preşedintelui  Agenţiei  Naţionale  de  Administrare  Fiscală  nr.
2727/2015 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare de declaraţii
informative (M. Of. nr. 924 din 14 decembrie 2015)

www.anaf.ro

https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/OPANAF_2727_2015.pdf
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/OPANAF_2727_2015.pdf
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/OMFP_4044_2015.pdf
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/L_340_2015.pdf
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/L_340_2015.pdf
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/L_339_2015.pdf
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/L_339_2015.pdf
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/L_327_2015.pdf
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/L_320_2015.pdf
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/L_316_2015.pdf


8.  Ordinul  preşedintelui  Agenţiei  Naţionale  de  Administrare  Fiscală  nr.
3602/2015 pentru  modificarea  Ordinului  preşedintelui  Agenţiei  Naţionale  de
Administrare  Fiscală  nr.  3.494/2013  privind  aprobarea  modelului  şi  conţinutului
formularului  tipizat  "Proces-verbal  de constatare şi  sancţionare  a contravenţiilor",
cod A.N.A.F. 14.13.22.99/7, destinat utilizării în activitatea de control a inspectorilor
antifraudă din cadrul Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală (M. Of. nr. 930 din 16
decembrie 2015)

9.  Ordinul  preşedintelui  Agenţiei  Naţionale  de  Administrare  Fiscală  nr.
3604/2015 pentru aprobarea Instrucţiunilor de corectare a erorilor materiale din
deconturile  de taxă pe valoarea  adăugată  (M.  Of.  nr.  926 din 15 decembrie
2015)

10.  Ordinul preşedintelui  Agenţiei  Naţionale de Administrare Fiscală nr.
3605/2015 pentru  modificarea  şi  completarea  Ordinului  preşedintelui  Agenţiei
Naţionale  de  Administrare  Fiscală  nr.  52/2012  pentru  aprobarea  modelului  şi
conţinutului  unor formulare prevăzute la titlul  III din Legea nr.  571/2003 privind
Codul fiscal (M. Of. nr. 926 din 15 decembrie 2015)

11.  Ordinul preşedintelui  Agenţiei  Naţionale de Administrare Fiscală nr.
3628/2015 pentru  aprobarea  modelului  şi  conţinutului  formularului  (089)
"Declaraţie pe propria răspundere pentru îndeplinirea condiţiei prevăzute la art. 331
alin. (2) lit. e) pct. 2 din Codul fiscal" (M. Of. nr. 934 din 17 decembrie 2015)

12.  Ordinul preşedintelui  Agenţiei  Naţionale de Administrare Fiscală nr.
3635/2015 pentru  aprobarea  Procedurii  de  depunere  la  organul  fiscal  a
documentului de certificare întocmit de consultantul fiscal,  precum şi a Procedurii
privind  schimbul  de  informaţii  între  Agenţia  Naţională  de  Administrare  Fiscală  şi
Camera Consultanţilor Fiscali (M. Of. nr. 938 din 18 decembrie 2015)

13.  Ordinul preşedintelui  Agenţiei  Naţionale de Administrare Fiscală nr.
3655/2015 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de
gestionare a formularului 600 "Declaraţie privind îndeplinirea condiţiilor de încadrare
în categoria persoanelor asigurate obligatoriu în sistemul public de pensii"  (M. Of.
nr. 938 din 18 decembrie 2015)

14. Ordinul ministrului muncii,  familiei,  protecţiei  sociale şi persoanelor
vârstnice nr. 2999/2015 privind stabilirea procedurii de efectuare a plăţii bursei
de rezidenţiat, pentru rezidenţii din cadrul Institutului Naţional de Expertiză Medicală
şi Recuperare a Capacităţii de Muncă, din bugetul Casei Naţionale de Pensii (M. Of.
nr. 925 din 14 decembrie 2015)
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15. Ordinul ministrului justiţiei nr. 4057/C/2015 privind modificarea anexei la
Ordinul  ministrului  justiţiei  nr.  3.166/C/2012  pentru  aprobarea  Condiţiilor  şi
procedurilor privind transmiterea fără plată între unităţile din sistemul administraţiei
penitenciarelor  a  produselor  obţinute  în  gospodăriile  agrozootehnice  (M.  Of.  nr.
929 din 15 decembrie 2015)

16. Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Pensii Publice nr. 374/2015
pentru aprobarea instrucţiunilor privind eliberarea şi utilizarea documentului portabil
DA1  -  "Document  care  atestă  dreptul  de  a  primi  asistenţă  medicală  în  cadrul
asigurării  pentru  accidente  de  muncă  şi  boli  profesionale"  în  conformitate  cu
prevederile  Regulamentului  (CE)  nr.  883/2004  al  Parlamentului  European  şi  al
Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială şi
a Regulamentului (CE) nr. 987/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din
16 septembrie 2009 de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului
(CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială (M. Of. nr.
932 din 16 decembrie 2015) 

www.anaf.ro

https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/OPCNPP_374_2015.pdf
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/OMJ_4057_C_2015.pdf

