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1. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2350/2017 privind împuternicirea
persoanelor din cadrul aparatului de inspecţie economico-financiară de a constata
contravenţiile  şi  a  aplica  sancţiunile  prevăzute  de  Legea  responsabilităţii  fiscal-
bugetare nr. 69/2010 (M. Of. nr. 755 din 21 septembrie 2017)

2.  Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2426/2017 pentru completarea
Normelor  metodologice  privind  execuţia  bugetelor  de  venituri  şi  cheltuieli  ale
instituţiilor  publice autonome, instituţiilor  publice finanţate integral  sau parţial  din
venituri  proprii  şi  activităţilor  finanţate  integral  din  venituri  proprii,  inclusiv  a
bugetelor  creditelor  interne,  bugetelor  creditelor  externe,  bugetelor  fondurilor
externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc şi bugetelor privind activitatea de
privatizare, gestionate de instituţiile publice, indiferent de modalitatea de organizare
şi finanţare a acestora, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr.
720/2014 (M. Of. nr. 749 din 19 septembrie 2017)

3.  Ordinul  comun  al  ministrului  finanţelor  publice  şi  al  viceprim-
ministrului,  ministrul  dezvoltării  regionale,  administraţiei  publice  şi
fondurilor  europene  nr.  1016/3824/2017 privind  modificarea  Ordinului
ministrului finanţelor publice şi al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale
şi  administraţiei  publice,  nr.  4.031/2.067/2015  pentru  aprobarea  modelului  şi
conţinutului formularului 401 "Declaraţie informativă privind proprietăţile imobiliare
deţinute  de  rezidenţi  ai  altor  state  membre  ale  Uniunii  Europene  pe  teritoriul
României" (M. Of. nr. 752 din 20 septembrie 2017)

4.  Ordinul  preşedintelui  Agenţiei  Naţionale  de  Administrare  Fiscală  nr.
2372/2017 pentru aprobarea modelului, conţinutului, precum şi a instrucţiunilor de
completare  a  formularului  (700)  "Declaraţie  pentru  înregistrarea/modificarea
categoriilor  de  obligaţii  fiscale  declarative  înscrise  în  vectorul  fiscal",  cod
14.13.01.10.01 (M. Of. nr. 747 din 18 septembrie 2017)

5.  Ordinul  preşedintelui  Agenţiei  Naţionale  de  Administrare  Fiscală  nr.
2661/2017 pentru modificarea şi completarea Normelor tehnice privind aplicarea
uniformă  a  reglementărilor  vamale  în  zonele  libere,  aprobate  prin  Ordinul
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preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.759/2016 (M. Of. nr.
750 din 19 septembrie 2017)

6.  Ordinul  preşedintelui  Agenţiei  Naţionale  de  Administrare  Fiscală  nr.
2671/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice privind autorizarea pentru utilizarea
garanţiei  globale  în  legătură  cu  două  sau  mai  multe  operaţiuni,  declaraţii  sau
regimuri vamale, cu excepţia regimului de tranzit unional/comun  (M. Of. nr. 748
din 18 septembrie 2017) 
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