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1. Legea nr. 255/2017 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.
42/2017  pentru  modificarea  și  completarea  Legii  nr.  207/2015  privind  Codul  de
procedură fiscală (M. Of. nr. 1011 din 20 decembrie 2017)

2. Hotărârea Guvernului nr. 905/2017 privind registrul general de evidență a
salariaților (M. Of. nr. 1005 din 19 decembrie 2017)

3.  Ordonanța de  urgență a  Guvernului  nr.  99/2017 pentru  modificarea  și
completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și
indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate (M. Of. nr. 1005 din 19 decembrie
2017)

4.  Ordonanța de urgență a Guvernului  nr.103/2017 pentru  modificarea  și
completarea unor acte normative din domeniul asigurărilor sociale (M. Of. nr. 1010
din 20 decembrie 2017)

5.  Ordinul  ministrului  finanțelor  publice  nr.  3145/2017 privind  aprobarea
formatului și structurii  bugetului de venituri și cheltuieli,  precum și a anexelor de
fundamentare a acestuia (M. Of. nr. 1009 din 20 decembrie 2017)

6. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3189/2017 privind modificarea și
completarea Reglementărilor  contabile conforme cu Standardele Internaționale de
Raportare  Financiară,  aprobate  prin  Ordinul  ministrului  finanțelor  publice  nr.
2.844/2016 (M. Of. nr. 1001 din 18 decembrie 2017)

7.  Ordinul  ministrului  finanțelor  publice  nr.  3244/2017 pentru  aprobarea
Normelor metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2017 (M. Of.
nr. 1017 din 21 decembrie 2017)
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8.  Ordinul  președintelui  Agenției  Naționale  de  Administrare  Fiscală  nr.
3567/2017 privind aprobarea unor formulare utilizate pentru stabilirea din oficiu a
contribuției  de asigurări  sociale  și  a  contribuției  de  asigurări  sociale  de  sănătate
pentru persoanele fizice (M. Of. nr. 1008 din 20 decembrie 2017)

9.  Ordinul  președintelui  Agenției  Naționale  de  Administrare  Fiscală  nr.
3733/2017 pentru  modificarea  și  completarea  unor  ordine  ale  președintelui
Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind emiterea unor acte procedurale
prin intermediul Unității de imprimare rapidă (M. Of. nr. 1022 din 22 decembrie
2017)

10. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3315/2017 pentru modificarea
Normelor  metodologice  privind  încheierea  exercițiului  bugetar  al  anului  2017,
aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3.244/2017 (M. Of. nr. 1023
din 22 decembrie 2017)

11.  Ordinul  viceprim-ministrul,  ministrul  dezvoltării  regionale,
administrației publice și fondurilor europene nr. 7166/2017 privind stabilirea
obligațiilor fiscale locale care se plătesc în contul unic  (M. Of. nr. 1023 din 22
decembrie 2017)
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