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1.  Ordonanța  de  urgență  a  Guvernului  nr.  99/2016 privind  unele  măsuri 
pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, 
precum și unele măsuri fiscal-bugetare (M. Of. nr. 1035 din 22 decembrie 2016)

2.  Hotărârea  Guvernului  nr.  961/2016 pentru  modificarea  și  completarea 
Hotărârii  Guvernului  nr.  537/2014  privind  condițiile,  procedura  și  termenele  de 
restituire ca ajutor de stat a sumelor reprezentând diferența dintre nivelul standard 
al accizelor și nivelul accizelor diferențiat pentru motorina utilizată drept combustibil  
pentru motor (M. Of. nr. 1037 din 22 decembrie 2016)

3.  Ordinul  ministrului  finanțelor  publice  nr.  2844/2016 pentru  aprobarea 
Reglementărilor  contabile  conforme  cu  Standardele  Internaționale  de  Raportare 
Financiară (M. Of. nr. 1020 din 19 decembrie 2016)

4. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2845/2016 pentru modificarea 
Ordinului  ministrului  finanțelor  publice  nr.  51/2016  privind  repartizarea  fondului 
anual de premiere pentru extragerile lunare ale Loteriei  bonurilor  fiscale aferente 
anului  2016, precum și  pentru  organizarea  unor  extrageri  ocazionale  ale  Loteriei 
bonurilor fiscale (M. Of. nr. 1017 din 19 decembrie 2016)

5. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2873/2016 privind reglementarea 
procedurii  de  raportare  a  unor  indicatori  economico-financiari  de către  operatorii 
economici cu capital/patrimoniu integral ori majoritar deținut direct sau indirect de 
autoritățile publice centrale ori locale (M. Of. nr. 1023 din 20 decembrie 2016)

6  .    Ordinul  ministrului  finanțelor  publice  nr.  2890/2016 pentru  aprobarea 
Normelor metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2016 (M. Of. 
nr. 1042 din 23 decembrie 2016)

7. Ordinul comun al ministrului justiției și al ministrului finanțelor publice 
nr.  4344/2843 pentru  aprobarea  Metodologiei  de  lucru  privind  evaluarea  și 
valorificarea bunurilor  mobile  sechestrate  (M. Of.  nr.  1037 din 22 decembrie 
2016)
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8.  Ordinul  președintelui  Agenției  Naționale  de  Administrare  Fiscală  nr. 
3592/2016 pentru modificarea și completarea Procedurii de furnizare de informații 
conform art. 61 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, aprobată 
prin Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.770/2015 
(M. Of. nr. 1017 din 19 decembrie 2016)

9.  O  rdinul  președintelui  Agenției  Naționale  de  Administrare  Fiscale  nr. 
3607/2016 pentru  aprobarea  Instrucțiunilor  de  completare  a  numărului  de 
evidență a plății (M. Of. nr. 1023 din 20 decembrie 2016)

10.  Ordinul președintelui  Agenției  Naționale de Administrare Fiscală nr. 
3609/2016 privind  organizarea  activității  de administrare  a marilor  contribuabili 
(M. Of. nr. 1034 din 22 decembrie 2016)

11.  Ordinul președintelui  Agenției  Naționale de Administrare Fiscală nr. 
3610/2016 privind organizarea activității de administrare a contribuabililor mijlocii 
(M. Of. nr. 1034 din 22 decembrie 2016)

12.  Ordinul președintelui  Agenției  Naționale de Administrare Fiscală nr. 
3619/2016 privind  modificarea  Ordinului  președintelui  Agenției  Naționale  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  și 
biocombustibili, precum și pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare 
(M. Of. nr. 1023 din 20 decembrie 2016)

13.  Ordinul președintelui  Agenției  Naționale de Administrare Fiscală nr. 
3620/2016 privind  modificarea  Ordinului  președintelui  Agenției  Naționale  de 
Administrare Fiscală nr. 1.850/2016 pentru aprobarea Procedurii  de înregistrare a 
activității  de  distribuție  și  comercializare  angro  de  băuturi  alcoolice  și/sau  tutun 
prelucrat, precum și pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare (M. 
Of. nr. 1023 din 20 decembrie 2016)

14.  Ordinul președintelui  Agenției  Naționale de Administrare Fiscală nr. 
3626/2016 privind  stabilirea  listei  jurisdicțiilor  raportoare,  cu  care  România  va 
colabora  în  baza  Acordului  multilateral  al  autorităților  competente  pentru  schimb 
automat  de  informații  privind  conturile  financiare,  a  listei  instituțiilor  financiare 
nonraportoare și a listei conturilor  excluse, prevăzute în instrumentele juridice de 
drept internațional la care România s-a angajat din perspectiva schimbului automat 
de informații financiare (M. Of. nr. 1026 din 20 decembrie 2016)
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