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1. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2644/2017 privind modificarea și
completarea Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului întreprinderilor
mici  și  mijlocii,  comerțului  și  mediului  de  afaceri  nr.  2225/994/2009  pentru
aprobarea  Convenției  privind  implementarea  programului  "Prima  casă"  și  a
Convenției  de  garantare  și  pentru  reglementarea  unor  măsuri  necesare  pentru
aplicarea prevederilor art. 10 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 717/2009
privind aprobarea normelor de implementare a programului "Prima casă" (M. Of. nr.
816 din 16 octombrie 2017)

2.  Ordinul  ministrului  finanțelor  publice  nr.  2768/2017 pentru  aprobarea
Precizărilor privind formatul, schema XSD și elementele extraselor de cont în format
electronic emise de unitățile Trezoreriei Statului (M. Of. nr. 819 din 17 octombrie
2017)

3.  Ordinul  președintelui  Agenției  Naționale  de  Administrare  Fiscală  nr.
2932/2017 privind completarea unor acte normative în domeniul administrării  și
monitorizării  contribuabililor  mari  și  mijlocii  (M. Of.  nr.  828 din 19 octombrie
2017)

4.  Ordinul  președintelui  Agenției  Naționale  de  Administrare  Fiscală  nr.
2949/2017 pentru  modificarea  Ordinului  președintelui  Agenției  Naționale  de
Administrare Fiscală  nr.  1155/2016 privind emiterea prin  intermediul  centrului  de
imprimare masivă a unor acte administrative fiscale și procedurale (M. Of. nr. 830
din 19 octombrie 2017)

5.  Ordinul  președintelui  Agenției  Naționale  de  Administrare  Fiscală  nr.
2950/2017 privind  modificarea  și  completarea  Ordinului  președintelui  Agenției
Naționale  de Administrare Fiscală  nr.  967/2017 pentru aprobarea modelelor  unor
formulare  utilizate  în  domeniul  colectării  creanțelor  fiscale,  emise  și  tipărite  prin
intermediul Unității de imprimare rapidă (M. Of. nr. 830 din 19 octombrie 2017)

6. Decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție nr. 42/2017 (M. Of. nr. 815
din 16 octombrie 2017)
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