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1. Legea nr. 215/2017 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și
Guvernul  Republicii  Serbia  privind  protecția  reciprocă  a  informațiilor  clasificate
schimbate,  semnat  la  București  la  8  februarie  2017  (M.  Of.  nr.  907  din  20
noiembrie 2017)

2. Legea nr. 216/2017 pentru completarea articolului 65 din Legea nr. 263/2010
privind sistemul unitar de pensii publice (M. Of. nr. 908 din 20 noiembrie 2017)

3.  Legea nr.  217/2017 pentru  modificarea  și  completarea  Legii  nr.  263/2010
privind sistemul unitar de pensii publice (M. Of. nr. 908 din 20 noiembrie 2017)

4.  Hotărârea  Guvernului  nr.  804/2017 privind  modificarea  și  completarea
Normelor  metodologice  pentru aplicarea  Ordonanței  de urgență  a  Guvernului  nr.
28/1999  privind  obligația  operatorilor  economici  de  a  utiliza  aparate  de  marcat
electronice fiscale,  aprobate prin Hotărârea Guvernului  nr. 479/2003  (M. Of.  nr.
907 din 20 noiembrie 2017)

5. Hotărârea Guvernului nr. 835/2017 privind aprobarea bugetului Trezoreriei
Statului pe anul 2018 (M. Of. nr. 923 din 23 noiembrie 2017)

6. Ordinul comun al ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat
pentru  fonduri  europene  nr.  2840/6560/2017 pentru  aprobarea  Normelor
metodologice  de  aplicare  a  prevederilor  Ordonanței  de  urgență  a  Guvernului  nr.
34/2017 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente
Mecanismului financiar al Spațiului Economic European 2014 - 2021 și Mecanismului
financiar norvegian 2014 - 2021 (M. Of. nr. 913 din 22 noiembrie 2017)

7. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2998/2017 privind modificarea și
completarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 246/2005 pentru aprobarea
Normelor metodologice privind utilizarea și  completarea ordinului  de plată pentru
Trezoreria Statului (OPT) și a ordinului de plată multiplu electronic (OPME) (M. Of.
nr. 919 din 23 noiembrie 2017)
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8.  Ordinul  președintelui  Agenției  Naționale  de  Administrare  Fiscală  nr.
3076/2017 privind  modelul  și  conținutul  formularelor  utilizate  în  activitatea  de
verificare a contribuabililor de către structurile de informații fiscale (M. Of. nr. 911
din 21 noiembrie 2017)

9.  Ordinul  președintelui  Agenției  Naționale  de  Administrare  Fiscală  nr.
3312/2017 privind  abrogarea  Ordinului  președintelui  Agenției  Naționale  de
Administrare  Fiscală  nr.  230/2013  pentru  aprobarea  Procedurii  de  accesare  a
informațiilor cuprinse în dosarul fiscal, puse la dispoziția contribuabililor pe pagina de
internet  a  Agenției  Naționale  de  Administrare  Fiscală,  în  spațiul  privat  al
contribuabilului (M. Of. nr. 926 din 24 noiembrie 2017)

10. Decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție nr. 53/2017 (M. Of. nr. 916
din 22 noiembrie 2017)

11. Decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție nr. 60/2017 (M. Of. nr. 928
din 24 noiembrie 2017)

12. Decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție nr. 73/2017 (M. Of. nr. 914
din 22 noiembrie 2017) 
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