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Actele normative cu incidenţă în materie fiscală 
publicate în Monitorul Oficial al României în perioada  22 - 26 februarie 2016 

1.  Hotărârea Guvernului  nr.  111/2016 pentru aprobarea Normelor  metodologice de
punere în aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi
exploatarea jocurilor de noroc şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.
298/2013  privind  organizarea  şi  funcţionarea  Oficiului  Naţional  pentru  Jocuri  de  Noroc,
pentru  modificarea  Hotărârii  Guvernului  nr.  870/2009  pentru  aprobarea  Normelor
metodologice  de  aplicare  a  Ordonanţei  de  urgenţă  a  Guvernului  nr.  77/2009  şi  pentru
abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 870/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de
noroc (M. Of. nr. 151 din 26 februarie 2016)
2. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 219/2016 privind instituirea şi aprobarea
componenţei  Comisiei  pentru  autorizarea  operatorilor  de  produse  supuse  accizelor
armonizate şi a regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia (M. Of. nr. 136 din
22 februarie 2016)
3.  Ordinul ministrului  finanţelor publice nr.  220/2016 privind instituirea comisiilor
teritoriale  pentru  autorizarea  operatorilor  de  produse  supuse  accizelor  armonizate  şi  a
regulamentului de organizare şi funcţionare a acestora (M. Of. nr. 136 din 22 februarie
2016)
4. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 221/2016 pentru aprobarea configuraţiei
Codului de accize şi a Nomenclatorului codurilor de produse accizabile armonizate (M. Of.
nr. 147 din 25 februarie 2016)
5.  Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 236/2016 privind indicele preţurilor de
consum utilizat pentru actualizarea plăţilor anticipate în contul impozitului pe profit anual
(M. Of. nr. 146 din 25 februarie 2016)
6. Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 726/2016
pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (012) "Notificare privind modificarea
sistemului anual/trimestrial de declarare şi plată a impozitului pe profit" (M. Of. nr. 136 din
22 februarie 2016)
7. Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 727/2016
pentru  aprobarea  Procedurii  de  organizare  şi  funcţionare  a  Registrului  operatorilor
intracomunitari, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare  (M.
Of. nr. 150 din 26 februarie 2016)
8. Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 767/2016
privind  condiţiile  de  delegare  a  competenţei  altui  organ  de  inspecţie  fiscală  pentru
efectuarea unei acţiuni de inspecţie fiscală (M. Of. nr. 150 din 26 februarie 2016)
9. Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală      nr. 793/2016
pentru  aprobarea modelului  şi  conţinutului  formularului  (307)  "Declaraţie  privind sumele
rezultate din ajustarea/corecţia ajustărilor/regularizarea taxei pe valoarea adăugată" (M. Of.
nr. 146 din 25 februarie 2016)
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10.  Ordinul  preşedintelui  Agenţiei  Naţionale  de  Administrare  Fiscală  nr.
794/2016 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de
Administrare  Fiscală  nr.  3.775/2015  pentru  aprobarea  unor  competenţe  speciale  ale
organului fiscal central (M. Of. nr. 150 din 26 februarie 2016)
11.  Ordinul  preşedintelui  Agenţiei  Naţionale  de  Administrare  Fiscală  nr.
795/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (311) "Declaraţie privind
taxa pe valoarea adăugată colectată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de
înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 316 alin. (11)
lit. a) - e), lit. g) sau lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal" (M. Of. nr. 145 din
25 februarie 2016)
12.  Ordinul  preşedintelui  Agenţiei  Naţionale  de  Administrare  Fiscală  nr.
828/2016 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 şi/sau a sumelor confiscate (M. Of. nr.
142 din 24 februarie 2016)
13.  Ordinul  ministrul  agriculturii  şi  dezvoltării  rurale  nr.  234/2016 privind
modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 619/2015
pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condiţiilor specifice şi a modului de implementare
a  schemelor  de  plăţi  prevăzute  la  art.  1  alin.  (2)  şi  (3)  din  Ordonanţa  de  urgenţă  a
Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în
perioada 2015 - 2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile
agricole  şi  alte  forme  de  asociere  în  agricultură,  precum  şi  a  condiţiilor  specifice  de
implementare pentru măsurile  compensatorii  de dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile
agricole,  prevăzute  în  Programul  Naţional  de  Dezvoltare  Rurală  2014  -  2020,  şi  pentru
abrogarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 246/2008 privind stabilirea
modului de implementare, a condiţiilor specifice şi a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea
schemelor  de  plăţi  directe  şi  plăţi  naţionale  directe  complementare  în  sectorul  vegetal,
pentru acordarea sprijinului aferent măsurilor de agromediu şi zone defavorizate (M. Of. nr.
137 din 23 februarie 2016)
14.  Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 14/2016 privind încheierea
exerciţiului financiar 2015 pentru societăţile din domeniul asigurărilor (M. Of. nr. 140 din
24 februarie 2016)
15. Decizia Înaltei Curţii de Casaţie şi Justiţie nr. 1/2016 (M. Of. nr. 138 din 23
februarie 2016) 
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