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1. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 7/2017 privind prorogarea termenului de 
depunere  a  declaraţiilor  fiscale  şi  de  plată  a  creanţelor  fiscale  scadente  la  data  de  25 
ianuarie 2017 (M. Of. nr. 63 din 25 ianuarie 2017)

2. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 90/2017 pentru aprobarea Procedurii de 
plată a sumelor din titlurile de plată emise în condiţiile art. 31 alin. (2) şi art. 41 alin. (4) din 
Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau 
prin  echivalent,  a  imobilelor  preluate  în  mod  abuziv  în  perioada  regimului  comunist  în 
România şi din titlurile de plată emise în condiţiile art. 10 alin. (6) din Legea nr. 164/2014 
privind unele măsuri pentru accelerarea şi finalizarea procesului de soluţionare a cererilor 
formulate în temeiul Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români 
pentru bunurile  trecute  în  proprietatea statului  bulgar  în  urma aplicării  Tratatului  dintre 
România  şi  Bulgaria,  semnat  la  Craiova  la  7  septembrie  1940,  precum  şi  al  Legii  nr. 
290/2003  privind  acordarea  de  despăgubiri  sau  compensaţii  cetăţenilor  români  pentru 
bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de 
Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării  de război şi a aplicării  Tratatului de Pace între 
România  şi  Puterile  Aliate  şi  Asociate,  semnat  la  Paris  la  10  februarie  1947,  şi  pentru 
modificarea unor acte normative (M. Of. nr. 63 din 25 ianuarie 2017)

3. Ordinul comun al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi al 
preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 3697/727/2016 pentru 
aprobarea Procedurii de exceptare de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate a 
persoanelor fizice care nu au calitatea de contribuabil la sistemul de asigurări sociale de 
sănătate,  precum şi  a  modelului  şi  conţinutului  formularului  603  "Declaraţie  pe  propria 
răspundere pentru exceptarea de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate" (M. 
Of. nr. 65 din 26 ianuarie 2017)

4. Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 81/2017 
pentru aprobarea Normelor tehnice privind autorizarea utilizării  sigiliilor speciale în cadrul  
regimului de tranzit unional/comun (M. Of. nr. 67 din 26 ianuarie 2017)

5. Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 112/2017 
pentru stabilirea competenţei privind preluarea şi valorificarea bunurilor intrate, potrivit legii,  
în proprietatea privată a statului, precum şi a structurilor abilitate cu ducerea la îndeplinire a  
procedurilor de valorificare a acestora (M. Of. nr. 70 din 27 ianuarie 2017)
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