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1. Ordonanţa Guvernului nr. 14/2016 cu privire la rectificarea bugetului de stat 
pe anul 2016 (M. Of. nr. 627 din 16 august 2016)

2. Ordonanţa Guvernului nr. 15/2016 pentru rectificarea bugetului asigurărilor 
sociale de stat pe anul 2016 (M. Of. nr. 628 din 16 august 2016)

3.  Ordinul  preşedintelui  Agenţiei  Naţionale  de  Administrare  Fiscală  nr. 
2329/2016 privind  modificarea  şi  completarea  Ordinului  preşedintelui  Agenţiei 
Naţionale  de Administrare Fiscală  nr.  1.849/2016 pentru aprobarea  Procedurii  de 
înregistrare a operatorilor  economici  care comercializează în sistem angro sau en 
détail produse energetice - benzine, motorine, petrol lampant, gaz petrolier lichefiat 
şi  biocombustibili,  precum  şi  pentru  aprobarea  modelului  şi  conţinutului  unor 
formulare, precum şi pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale 
de Administrare Fiscală nr. 1.850/2016 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a 
activităţii  de  distribuţie  şi  comercializare  angro  de  băuturi  alcoolice  şi/sau  tutun 
prelucrat, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare (M. 
Of. nr. 626 din 16 august 2016)

4.  Ordinul  preşedintelui  Agenţiei  Naţionale  de  Administrare  Fiscală  nr. 
2393/2016 privind stabilirea criteriilor pentru condiţionarea înregistrării în scopuri 
de  TVA,  pentru  aprobarea  Procedurii  privind  înregistrarea  în  scopuri  de  taxă  pe 
valoarea adăugată potrivit art. 316 alin. (12) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind 
Codul  fiscal  a persoanelor  impozabile,  societăţi,  cu sediul  activităţii  economice  în 
România,  înfiinţate  în baza Legii  societăţilor  nr.  31/1990,  supuse înmatriculării  la 
registrul  comerţului  şi  pentru  aprobarea  Procedurii  de  anulare,  din  oficiu,  a 
înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit art. 316 alin. (11) lit. h) 
din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a persoanelor impozabile, societăţi, cu 
sediul  activităţii  economice  în  România,  înfiinţate  în  baza  Legii  societăţilor  nr. 
31/1990,  supuse înmatriculării  la  registrul  comerţului  care  nu  justifică  intenţia  şi 
capacitatea de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni în sfera de 
aplicare a TVA (M. Of. nr. 629 din 17 august 2016)
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