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1.  Legea  nr.  119/2017 privind  aprobarea  Ordonanței  de  urgență  a  Guvernului  nr.
53/2016 pentru modificarea și completarea art. 14 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013
privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau
unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect
o participație majoritară (M. Of. nr. 408 din 30 mai 2017)

2. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 38/2017 privind modificarea și completarea
Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000 (M. Of. nr. 403 din 29 mai 2017)

3. Hotărârea Guvernului nr. 337/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind
detașarea salariaților în cadrul prestării de servicii transnaționale pe teritoriul României (M.
Of. nr. 411 din 31 mai 2017)

4. Ordinul ministrului  finanțelor publice nr.  769/2017 privind abrogarea Ordinului
ministrului finanțelor publice nr. 2.389/2010 pentru aprobarea Procedurii de valorificare, în
regim de urgență, a bunurilor de consum alimentar și a materiilor prime necesare pentru
prepararea acestor bunuri, cu grad ridicat de perisabilitate sau care, prin trecerea timpului,
pierd  din  greutate  ori  din  valoare,  inclusiv  animale,  păsări  vii  sau  plante  sau  bunuri
degradabile, în cazul aplicării măsurilor asigurătorii și/sau executorii prevăzute de Ordonanța
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală  (M. Of. nr. 410 din 31 mai
2017)

5.  Ordinul  președintelui  Agenției  Naționale  de  Administrare  Fiscală  nr.
1546/2017 pentru  aprobarea  modelului  și  conținutului  formularului  (014)  "Notificare
privind modificarea anului fiscal" (M. Of. nr. 401 din 29 mai 2017)

6.  Ordinul  viceprim-ministrului,  ministrul  dezvoltării  regionale,  administrației
publice și fondurilor europene nr. 2939/2017 privind procedura de efectuare a plății
sumelor prevăzute prin hotărâri judecătorești având ca obiect acordarea unor drepturi de
natură salarială stabilite în favoarea personalului din instituții publice devenite executorii în
perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2016 (M. Of. nr. 410 din 31 mai 2017)

7.  Ordinul  Băncii  Naționale  a  României  nr.  6/2017 pentru  modificarea  Normelor
metodologice privind întocmirea raportării contabile anuale pentru necesități de informații
ale  Ministerului  Finanțelor  Publice,  aplicabile  instituțiilor  de  credit,  aprobate prin  Ordinul
Băncii Naționale a României nr. 1/2013 (M. Of. nr. 401 din 29 mai 2017)  
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