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1. Legea nr. 57/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2004 privind
procedura adopţiei, precum şi a altor acte normative (M. Of. nr. 283 din 14 aprilie
2016)

2.  Ordinul  ministrului  finanţelor  publice  nr.  450/2016 pentru  aprobarea
Procedurii  de corectare a erorilor cuprinse în situaţiile financiare anuale şi raportările
contabile  anuale  depuse  de  operatorii  economici  şi  persoanele  juridice  fără  scop
patrimonial (M. Of. nr. 274 din 12 aprilie 2016)

3.  Ordinul  preşedintelui  Agenţiei  Naţionale  de  Administrare  Fiscală  nr.
1155/2016 privind emiterea prin intermediul  centrului  de imprimare masivă a unor
acte administrative fiscale şi procedurale (M. Of. nr. 274 din 12 aprilie 2016)

4.  Ordinul  preşedintelui  Agenţiei  Naţionale  de  Administrare  Fiscală  nr.
1164/2016 pentru  modificarea  Procedurii  de  publicare  a  listelor  debitorilor  care
înregistrează obligaţii fiscale restante, precum şi cuantumul acestor obligaţii, aprobată
prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 558/2016  (M.
Of. nr. 274 din 12 aprilie 2016)

5. Ordinul comun al ministrului mediului, apelor şi pădurilor şi preşedintelui
Agenţiei  Naţionale  de  Administrare  Fiscală  nr.  682/1154/2016 pentru
aprobarea Procedurii de restituire a sumelor prevăzute la art. 7, 9 şi 12 din Ordonanţa
de  urgenţă  a  Guvernului  nr.  9/2013  privind  timbrul  de  mediu  pentru  autovehicule,
precum şi a sumelor stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri definitive şi pentru
aprobarea modelului  şi  conţinutului  unor formulare  (M. Of.  nr. 274 din 12 aprilie
2016)
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6.  Ordinul  comun al  ministrului  mediului,  apelor  şi  pădurilor  şi  ministrului
finanţelor  publice  nr.  226/4051/2016 privind  abrogarea  Ordinului  ministrului
mediului şi schimbărilor climatice şi al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice,
nr. 490/407/2013 pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor prevăzute la art.
7, 9 şi 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu
pentru  autovehicule,  precum  şi  a  sumelor  stabilite  de  instanţele  de  judecată  prin
hotărâri definitive şi irevocabile (M. Of. nr. 274 din 12 aprilie 2016)

7. Rectificare (M. Of. nr. 273 din 11 aprilie 2016)
La  Hotărârea  Guvernului  nr.  159/2016  pentru  modificarea  şi  completarea

Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate
prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea
I, nr. 208 din 21 martie 2016, se face următoarea rectificare:

- la art. I lit. D pct. 33, în loc de: "prevăzute în anexa nr. 5 la ..." se va citi:
"prevăzute în anexa nr. 6 la ...".
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