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în perioada 14 - 18 februarie 2022 

1.Ordinul  presedintelui  Agenţiei  Naţionale  de  Administrare  fiscală  nr.  146/2022
pentru  aprobarea  condiţiilor  de  furnizare  a  informaţiilor,  modelului-cadru  al
protocolului  de colaborare,  procedurii  privind schimbul de informaţii  între Agenţia
Naţională de Administrare Fiscală şi persoanele juridice de drept privat semnatare,
precum şi a modalităţilor  de acces în sistemele informatice dedicate conform art.
70^1 alin.  (1) lit.  b)  din Legea nr.  207/2015 privind Codul  de procedură fiscală
(Monitorul Oficial nr. 157 din 16 februarie 2022) 

2.  Legea nr.  25/2022 privind  aprobarea  Ordonanţei  de urgenţă  a Guvernului  nr.
69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal,
precum şi  pentru instituirea  unor măsuri  fiscale(Monitorul  Oficial  nr.  158   din  16
februarie 2022)

3.  Ordinul  ministrului  finantelor nr.162/2022 privind indicele preţurilor  de consum
utilizat  pentru  actualizarea  plăţilor  anticipate  în  contul  impozitului  pe  profit
anual(Monitorul Oficial nr. 158  din 16 februarie 2022)

4. Ordinul ministrului finanţelor, ministrului muncii şi solidarităţii sociale şi ministrului
sănătăţii nr. 152/153/375/2022 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii
de depunere şi de gestionare a "Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor
sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate"(Monitorul
Oficial nr. 159  din 17 februarie 2022)

5.  Ordinul  presedintelui  Agenţiei  Naţionale  de  Administrare  fiscală  nr.210/2021
pentru  modificarea  şi  completarea  Ordinului  preşedintelui  Agenţiei  Naţionale  de
Administrare  Fiscală  nr.  1.443/2019  privind  procedurile  de  agreare  şi  selecţie  a
practicienilor  în  insolvenţă  de  către  Agenţia  Naţională  de  Administrare  Fiscală
(Monitorul Oficial nr. 161  din 17 februarie 2022)

6. Hotararea Guvernului nr. 237/2022 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii
Vamale Române şi pentru modificarea pct. 1 de la lit. C din cadrul anexei nr. 1 la
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Hotărârea  Guvernului  nr.  791/2009  privind  condiţiile  pentru  certificarea
aeroporturilor  civile  internaţionale  sau  deschise  traficului  aerian
internaţional(Monitorul Oficial nr. 167  din 18 februarie 2022)

7.  Hotararea Guvernului nr. 238/2022 pentru modificarea şi completarea Hotărârii
Guvernului  nr.  34/2009 privind organizarea şi  funcţionarea  Ministerului  Finanţelor
Publice,  precum  şi  pentru  modificarea  şi  completarea  Hotărârii  Guvernului  nr.
520/2013  privind  organizarea  şi  funcţionarea  Agenţiei  Naţionale  de  Administrare
Fiscală Monitorul Oficial nr. 167  din 18 februarie 2022) 
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