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M. Of. nr. 416/ 2 iunie 2016 

Decretul președintelui României nr. 569/2016 
privind supunerea spre ratificare 
Parlamentului a Acordului dintre România şi 
Regiunea Administrativă Specială Hong 
Kong a Republicii Populare Chineze pentru 
evitarea dublei impuneri şi prevenirea 
evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe 
venit, semnat la Bucureşti la 18 noiembrie 
2015. 
M. Of. nr. 484/ 29 iunie 2016 

1. Hotărârea Camerei Deputaților nr. 54/2016  
privind adoptarea opiniei referitoare la 
Comunicarea Comisiei către Parlamentul 
European şi Consiliu - Pachetul 
antievaziune: Paşii următori spre realizarea 
impozitării efective şi spre creşterea 
transparenţei fiscale în UE - COM (2016)23. 
2. Hotărârea Camerei Deputaților nr. 55/2016 
privind adoptarea opiniei referitoare la 
Comunicarea Comisiei către Parlamentul 
European şi Consiliu privind o strategie 
externă pentru impozitarea eficace - COM 
(2016)24. 
3. Hotărârea Camerei Deputaților nr. 56/2016  
privind adoptarea opiniei referitoare la 
Propunerea de Directivă a Consiliului de 
stabilire a normelor împotriva practicilor de 
evitare a obligaţiilor fiscale care afectează în 
mod direct funcţionarea pieţei interne - COM 
(2016)26. 
M. Of. nr. 488/ 30 iunie 2016 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
32/2016 pentru completarea Legii nr. 
227/2015 privind Codul fiscal şi 
reglementarea unor măsuri financiar-fiscale. 
Comentarii 
Principalele modificări aduse Codului fiscal prin 
această ordonanță de urgență au fost transmise prin 
Tax focus nr. 32. 

 
M. Of. nr. 471/ 24 iunie 2016 

Ordinul președintelui ANAF nr. 1850/2016 
pentru aprobarea Procedurii de înregistrare 

a activităţii de distribuţie şi comercializare 
angro de băuturi alcoolice şi/sau tutun 
prelucrat, precum şi pentru aprobarea 
modelului şi conţinutului unor formulare. 
Comentarii 
Prin acest ordin se aprobă: 

- Procedura de înregistrare a activităţii de distribuţie 
şi comercializare angro de băuturi alcoolice şi/sau 
tutun prelucrat, precum și modelul şi conţinutul 
formularelor: 

- "Cerere de înregistrare şi atestare a activităţii de 
distribuţie şi comercializare angro de băuturi 
alcoolice şi/sau tutun prelucrat" 

- "Atestat pentru distribuţie şi comercializare angro 
de băuturi alcoolice şi/sau tutun prelucrat''. 

Operatorii economici care deţin atestate valabile la 
data intrării în vigoare a acestui ordin (24 iunie 2016) 
au obligația de a depune la autoritatea competentă o 
nouă cerere de înregistrare şi documentele aferente 
în termen de 180 de zile de la intrarea în vigoare a 
ordinului, termen la care atestatele emise anterior îşi 
pierd valabilitatea. 

Acest ordin abrogă OPANAF nr. 3138/2011. 

 M. Of. nr. 474/ 24 iunie 2016 

1. Ordinul președintelui ANAF nr. 1849/2016 
pentru aprobarea Procedurii de înregistrare 
a operatorilor economici care 
comercializează în sistem angro sau en 
detail produse energetice - benzine, 
motorine, petrol lampant, gaz petrolier 
lichefiat și biocombustibili, precum și pentru 
aprobarea modelului și conținutului unor 
formulare. 
Comentarii 
Ordinul aprobă: 

- Procedura de înregistrare a operatorilor economici 
care comercializează în sistem angro sau en detail 
produse energetice - benzine, motorine, petrol 
lampant, gaz petrolier lichefiat şi biocombustibili. 
Procedura nu se aplică pentru produsele energetice 
preambalate. 

Se mai aprobă modelul şi conţinutul formularelor: 

- "Cerere de înregistrare/menţiuni a activităţii de 
comercializare în sistem angro de produse 
energetice" 

- "Cerere de înregistrare/menţiuni a activităţii de 
comercializare în sistem en detail de produse 
energetice. 

- "Atestat de înregistrare pentru comercializare în 
sistem angro de produse energetice" 

- "Atestat de înregistrare pentru comercializare în 
sistem en detail de produse energetice". 

C O D U L  FI S C A L  

C O D  D E P R O C E D U R Ă  
FI S C A L Ă  
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Operatorii economici care deţin atestate valabile la 
data intrării în vigoare a acestui ordin (24 iunie 2016) 
au obligația de a depune la autoritatea competentă o 
nouă cerere de înregistrare şi documentele aferente 
în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a 
ordinului, termen la care atestatele emise anterior îşi 
pierd valabilitatea. 

Acest ordin abrogă OPANAF nr. 2491/2010. 

2. Ordinul președintelui ANAF nr. 1863/2016 
pentru aprobarea Procedurii de reducere a 
normei de venit, în cazul activităților agricole 
și pentru aprobarea unor formulare. 
Comentarii 
Acest ordin aprobă Procedura de reducere a normei 
de venit pentru activitățile agricole desfășurate 
individual sau într-o forma de asociere. Reducerea 
normei de venit se face proporţional cu pierderea 
înregistrată, în cadrul anului fiscal curent, ca urmare 
a unor fenomene meteorologice nefavorabile care 
pot fi asimilate dezastrelor naturale, precum îngheţul, 
grindina, poleiul, ploaia abundentă, seceta şi 
inundaţiile, precum şi a epizootiilor, dacă sunt 
îndeplinite, cumulativ, următoarele condiţii: 

1. venitul net se stabileşte pe bază de norme de 
venit; 

2. pierderea afectează peste 30% din suprafeţele 
destinate producţiei agricole vegetale sau din 
animalele deţinute, pe fiecare categorie de 
produse vegetale sau categorie de animale; 

3. persoana fizică/asocierea fără personalitate 
juridică a depus formularul 221 "Declaraţie 
privind veniturile din activităţi agricole impuse pe 
bază de norme de venit". 

Ordinul mai aprobă modelul și conținutul 
următoarelor formulare: 

- "Cerere pentru constatarea pagubelor şi 
evaluarea pierderilor produse de calamităţile 
naturale în cazul culturilor agricole/efectivelor de 
animale"; 

- "Proces-verbal de constatare şi evaluare a 
pagubelor"; 

- "Cerere privind reducerea venitului anual din 
activităţi agricole, stabilit pe bază de norme de 
venit"; 

- "Referat privind reducerea venitului anual din 
activităţi agricole, stabilit pe bază de norme de 
venit"; 

- "Decizie de respingere a cererii privind 
reducerea venitului anual din activităţi agricole, 
stabilit pe bază de norme de venit". 

Ordinul se aplică pentru veniturile realizate începând 
cu data de 1 ianuarie 2016. 

M. Of. nr. 488/ 30 iunie 2016 

Ordinul președintelui ANAF nr. 1929/2016 
pentru aprobarea modelelor formularelor 
„Referat justificativ de prelungire a 

termenului de valabilitate a măsurilor 
asigurătorii“ şi „Decizie de prelungire a 
termenului de valabilitate a măsurilor 
asigurătorii“ 
Comentarii 
''Referatul justificativ de prelungire a termenului de 
valabilitate a măsurilor asigurătorii'' se întocmește de 
către organul de control/organul de executare și stă 
la baza emiterii ''Deciziei de prelungire a termenului 
de valabilitate a măsurilor asigurătorii''.  

Decizia de prelungire se întocmește de către organul 
de control/organul de executare în situația în care se 
constată existența unor motive ce conduc la 
prelungirea termenului de valabilitate a măsurilor 
asigurătorii. 

M. Of. nr. 492/ 30 iunie 2016 

Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 
904/2016 pentru abrogarea unor ordine 
referitoare la procedura de administrare și 
formularistică în domeniul fiscal. 
Comentarii 
Acest ordin abrogă: 

- OMFP nr. 1329/2004 pentru aprobarea 
modelului și conținutului formularului ''Declarație 
privind sediile secundare''; 

- OMFP nr. 2157/2006 privind organizarea 
activității de administrare a contribuabililor 
nerezidenți care nu au pe teritoriul României un 
sediu permanent; 

- OMEF nr. 179/2007 pentru aprobarea 
Instrucțiunilor de corectare a erorilor materiale dij 
deconturile de taxă pe valoarea adăugată; 

- OMEF nr. 262/2007 pentru aprobarea 
formularelor de înregistrare fiscală a 
contribuabililor; 

- OMEF nr. 419/2007 pentru aprobarea procedurii 
de schimbare a sediului social, precum și pentru 
aprobarea formularului ''Decizie de înregistrare a 
sediului social ți a domiciliului fiscal''; 

- OMFP nr. 263/2010 pentru aprobarea Procedurii 
de soluționare a deconturilor cu sume negative 
de taxă pe valoarea adăugată cu opțiune de 
rambursare; 

- OMFP nr. 1620/2014 pentru aprobarea 
Procedurii de depunere la organul fiscal a 
documentului de certificare întocmt de 
consultantul fiscal, precum și a Procedurii privind 
schimbul de informații între Agenția Națională de 
Administrare Fiscală și Camera Consultanților 
Fiscali; 

- OMFP nr. 2696/2011 privind aprobarea 
modelului și conținutului formularisticii necesare 
pentru solicitarea ți comuniacarea datelor 
înscrise în cazierul fiscal, modul de organizare, 
gestionare și acces la informațiile din cazierul 
fiscal; 
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- OMFP nr. 544/2014 privind aprobarea Cartei 
drepturilor și obligațiilor persoanei fizice supuse 
verificării fiscale; 

- OMFP nr. 1107/2012 privind emiterea prin 
intermediul centrului d eimprimare masivă a unor 
acte administrative și procedurale. 

 
M. Of. nr. 421/ 3 iunie 2016 

Ordinul președintelui Institutului Național de 
Statistică/ministrului muncii, familiei, 
protecției sociale și persoanelor vârstnice 
nr. 448/936/2016 privind modificarea şi 
completarea Clasificării ocupaţiilor din 
România - nivel de ocupaţie (şase caractere), 
aprobată prin Ordinul ministrului muncii, 
familiei şi protecţiei sociale şi al 
preşedintelui Institutului Naţional de 
Statistică nr. 1.832/856/2011. 
Comentarii 
Prin aceste ordin se  opereaza modificari in cadrul 
ocupatiilor practicate in cadrul economiei nationale, 
conform anexei la ordin. Astfel, se elimina pozitiile 
”ofiter electrician maritim, ofiter mecanic maritim și 
ofiter de punte maritim” și se introduc pozițiile ” ofiter 
electrician, ofiter mecanic și ofiter de punte”. Se mai 
introduc pozițiile: ”ajutor bucătar”, ”asistent de 
cercetare ştiinţifică în muzică”, ”cercetător ştiinţific în 
muzică”, ”compozitor”, ”muzicolog”, ”decorator 
produse cofetărie”, ”dermopigmentist”, ”director 
dezvoltare afacere în domeniul agroalimentar”, 
”jonctor fibră optică”, ”specialist planificare 
teritorială”. 

M. Of. nr. 458/ 21 iunie 2016 
Ordinul ministrului afacerilor externe și al 
ministrului afacerilor interne nr. 813/82/2016 
privind aprobarea Protocolului de cooperare 
dintre Ministerul Afacerilor Interne, prin 
Inspectoratul General pentru Imigrări, şi 
Ministerul Afacerilor Externe, prin Departamentul 
Consular - Centrul Naţional de Vize, pentru 
punerea în aplicare a dispoziţiilor art. 30 alin. (4) 
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
194/2002 privind regimul străinilor în România. 

Comentarii 
Art. 30 alin. (4) din OUG nr. 194/2002 se referă la 
organele competente să acorde vize de scurtă 
ședere în România. 

M. Of. nr. 473/ 24 iunie 2016 

Hotărârea Guvernului nr. 449/2016 pentru 
modificarea şi completarea Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
111/2010 privind concediul şi indemnizaţia 
lunară pentru creşterea copiilor, aprobate 
prin Hotărârea Guvernului nr. 52/2011. 
Comentarii 
Principalele modificări aduse Normelor metodologice 
de aplicare a OUG nr. 111/2010 se referă la: 

- se abrogă una din condițiile pentru a beneficia de 
concediu și indemnizație lunară pentru creșterea 
copiilor (în reglementarea anterioară, plata 
impozitelor și taxelor locale). 

- concediul și indemnizația se acordă persoanelor 
îndreptățite dacă acestea au realizat venituri supuse 
impozitului pe venit timp de 12 luni în ultimii 2 ani 
anterior datei naşterii copilului (în reglementarea 
anterioară, în ultimul an anterior nașterii copilului). 

- solicitarea concediului și indemnizației se face până 
cel târziu în ziua anterioară împlinirii de către copil a 
vârstei de 2 ani sau 3 ani în cazul copilului cu 
handicap (în reglementarea anterioară, cel puţin 30 
de zile înainte de intrarea efectivă în acest 
concediu). 

- rămâne obligația persoanei îndreptățite de a anunța 
autoritatea competentă asupra faptului că nu solicită 
dreptul la concediul propriu de cel puțin o lună, dar 
se elimină termenul (60 zile până la împlinirea 
vârstei de 1, 2 sau 3 ani a copilului) în care acest 
lucru trebuia anunțat. În cazul în care nu se face 
acest anunț, concediul, indemnizația sau stimulentul 
de inserție se reduc, din oficiu, cu o lună. 

M. Of. nr. 474/ 24 iunie 2016 

Ordinul ministrului muncii, familiei, 
protecției sociale și persoanelor vârstnice 
nr. 1099/2016 privind aprobarea 
instrucțiunilor de aplicare a prevederilor art. 
III alin. (1) din Legea nr. 66/2016 pentru 
modificarea și completarea Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind 
concediul și indemnizația lunară pentru 
creșterea copiilor. 
Comentarii 
Conform acestui ordin, beneficiază de prelungirea 
sau reluarea perioadei de acordare a indemnizației 
pentru creșterea copilului persoanele care au în 
îngrijire copii sub 2 ani, care au beneficiat sau 
beneficiază pentru aceştia de concediu şi 
indemnizaţie pentru creşterea copilului în baza art. 2 
alin. (1) lit. a) din OUG nr. 111/2010, înainte de 
modificările aduse prin Legea nr. 66/2016. 

M.Of. nr. 486/2016 

Ordonanţă de urgenţă nr. 26/2016 pentru 
modificarea Legii nr. 277/2010 privind 
alocaţia pentru susţinerea familiei. 
 

L E GI S L A Ț I A M U N C I I  Ș I  
C O N T R I B U Ț I I  S O CI A L E  
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Comentarii 
Printre alte modificări, se abrogă condiția de plata 
impozitelor și taxelor locale pentru a beneficia de 
alocația pentru susținerea familiei. 
M. Of. nr. 488/ 30 iunie 2016 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
33/2016 pentru modificarea şi completarea 
unor acte normative privind actele de stare 
civilă şi actele de identitate ale cetăţenilor 
români. 
Comentarii 
Această ordonanță de urgență aduce unele 
modificări Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de 
stare civilă și Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 
97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și 
actele de identitate ale cetățenilor români, în vederea 
simplificării procedurii de eliberare a certificatului de 
naștere al copilului nou-născut. 

M. Of. nr. 489/ 30 iunie 2016 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
36/2016 pentru modificarea şi completarea 
Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul 
sănătății. 
Comentarii 
Modificările se referă la atribuțiile Inspecției Sanitare 
de Stat din cadrul Ministerului Sănătății. 

 
M. Of. nr. 446/ 15 iunie 2016 

Ordinul președintelui Oficiului Național 
pentru Jocuri de Noroc nr. 134/2016 pentru 
modificarea Ordinului preşedintelui Oficiului 
Naţional pentru Jocuri de Noroc nr. 47/2016 
privind aprobarea conţinutului, rapoartelor şi 
a accesului la informaţii transmise de către 
organizatorii de jocuri de noroc la distanţă, 
definite la art. 10 alin. (1) lit. h)-n) din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
77/2009 privind organizarea şi exploatarea 
jocurilor de noroc, către Oficiul Naţional 
pentru Jocuri de Noroc. 
Comentarii 
Prin acest ordin se aduc modificări anexelor 2 și 3 
ale ordinului nr. 47/2016 în ce privește generarea 
rapoartelor prin sistemul central autorizat (cel puțin o 
dată la fiecare 24 ore), marcarea temporală a 
raportului, semnificația semnăturii electronice. 

 

 

M.Of. nr. 475/ 24 iunie 2016 

Ordinul președintelui ANRE nr. 24/2016 
pentru modificarea Ordinului preşedintelui 
Autorităţii Naţionale de Reglementare în 
Domeniul Energiei nr. 119/2013 privind 
aprobarea contribuţiei pentru cogenerarea 
de înaltă eficienţă şi a unor prevederi privind 
modul de facturare a acesteia 
M. Of. nr. 479/ 28 iunie 2016 

Ordinul președintelui Oficiului Național 
pentru Jocuri de Noroc nr. 135/2016 privind 
aprobarea Normelor generale de întocmire şi 
utilizare a registrelor şi formularelor 
obligatorii specifice în domeniul jocurilor de 
noroc, a Normelor specifice de completare şi 
utilizare a registrelor şi formularelor 
obligatorii specifice în domeniul jocurilor de 
noroc, precum şi a modelelor acestora, pe 
tipuri de jocuri de noroc. 
Comentarii 
Pentru completarea registrelor și formularelor 
obligatorii specifice în domeniul jocurilor de noroc, 
organizatorii acestora consemnează operaţiunile 
economico-financiare în documente justificative 
specifice jocurilor de noroc ce stau la baza 
înregistrărilor în evidențele financiar-contabile ale 
fiecărui operator economic, distinct, pe fiecare 
categorie de venit, în funcţie de natura acestuia. 

Normele specifice au în vedere completarea 
registrelor și formularelor obligatorii pe fiecare 
categorie de joc de noroc:  
- tip pariuri (evidență zilnică și lunară) 
- caracteristice cazinourilor (evidență zilnică și 

lunară) 
- de tip cluburi și turneele de poker/festival de 

poker (evidență zilnică și lunară) 
- slot machine (evidență zilnică) 
- de tip bingo în sală și joc bingo televizat 

(evidență zilnică și lunară) 
- de tip tombolă (evidență zilnică și lunară). 

M.Of. nr. 485/29 iunie 2016 

Decizia președintelui Agenției pentru 
Agenda Digitală nr. 114/2016 privind 
stabilirea tarifelor de utilizare a Sistemului 
Electronic de Achiziţii Publice (SEAP) 
Comentarii 
Tariful de utilizare a SEAP este de 40 lei, la care se 
adaugă TVA (48 lei). Cuantumul tarifului de 
participare pentru publicarea în catalog a unui 
produs, serviciu sau lucrare pentru o perioadă de 2 
ani este de 2,00 lei la care se adaugă TVA (2,4 lei).  

 

 

F O N D U RI  S P E CI A L E ,  
A L T E  T A X E  
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M. Of. nr. 489/ 30 iunie 2016 

1. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
38/2016 pentru modificarea şi completarea 
Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de 
gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de 
ambalaje. 
Comentarii 
Principalele modificări se referă la următoarele 
aspecte: 

- aplicarea sistemelor-depozit de administrare a 
ambalajelor de către producători și comercianți în 
vederea încurajării reutilizării ambalajelor returnabile; 

- constituirea Comisiei de autorizare a operatorilor 
economici în vederea preluării responsabilității 
gestionării deșeurilor de ambalaje; 

- se abrogă prevederile privind obligația încheierii de 
contracte/parteneriate de către autoritățile executive 
ale unităților administrativ-teritoriale cu operatorii 
economici interesați în protecția mediului. În cazul 
acestor operatori, se anulează licența de operare de 
la data de 1 ianuarie a anului următor celui în care 
se constată neîndeplinirea obiectivelor/obligațiilor 
pentru al doilea an consecutiv. 

2. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
3892016 pentru modificarea şi completarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 
196/2005 privind Fondul pentru mediu. 
Comentarii 
Principalele modificări aduse prin această ordonnață 
de urgență au în vedere: 

- atribuțiile Administrației Fondului pentru mediu, 
componența Comitetului de avizare. Astfel, 
Administrația Fondului pentru mediu dobândește 
atribuțiile caracteristice organelor fiscale și ăși 
desfășoară activitatea conform Codului de procedură 
fiscală în ce privește colectarea creanțelor la Fondul 
pentru mediu. 

- destinația Fondului pentru mediu. 

- veniturile Fondului pentru mediu:  

  a) se elimină prevederile privind contribuția de 3% 
datorară pentru bunurile destinate dezmembrării; 

  b) penalitatea în cazul operatorilor de aeronave 
crește anual conform indicelui european al prețurilor 
de consum;  

  c) în cazul unităților administrativ-teritoriale sau 
subdiviziunilor, plata contribuției se face pentru 
diferența dintre cantitatea efectiv depozitată și 85% 
din cantitatea depozitată în anul anterior. 

  d) se stabilesc și alte contribuții:  

(i) în cazul operatorilor care introduc pe piața 
națională echipamente electrice și 

electronice (contribuția stabilită în anexa 5 la 
ordonanță),  

(ii) operatorilor care introduc pe piața 
națională baterii și acumulatori portabili (4 
lei/kg). 

Acești operatori au obligația declarării lunare, până 
pe data de 25 a lunii următoare celei în care s-a 
desfășurat activitatea, a cantităților introduse și a 
cantităților de deșeuri colectate. Sumele se declară 
și se plătesc anual până pe 25 ianuarie a anului 
următor. Prevederile intră în vigoare la 1 ianuarie 
2017. 

   e) plătesc contribuții la Fondul de mediu și 
operatorii economici autorizați pentru preluarea 
obligațiilor anuale de colectare a deșeurilor de 
echipamente electrice și electronice, respectiv de 
baterii și acumulatori portabili. Aceștia trebuie să 
declare semestrial, până pa data de 25 a lunii 
următoare semestrului de raportare cantitățile de 
echipamente, baterii și acumulatori portabili 
introduse, cantitățile de deșeuri colectate. Sumele 
datorate se declară și se plătesc anual până pe 25 
ianuarie a anului următor. În acest caz, prevederile 
OUG nr.195/2005 intră în vigoare la 1 ianuarie 2019. 

   f) sumele datorate de operatorii de aeronave, 
precum și cele reprezentând contravaloarea 
certificatelor verzi neachiziționate se stabilesc se 
stabilesc de către autoritatea competentă în cazul 
aeronavelor, respectiv ANRE în cazul certificatelor și 
se plătesc în funcție de data comunicării deciziei. 

 

 
M. Of. nr. 415/ 1 iunie 2016 

Legea nr. 111/2016 pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
109/2011 privind guvernanţa corporativă a 
întreprinderilor publice. 
M. Of. nr. 417/ 2 iunie 2016 

Hotărârea președintelui CECCAR nr. 16/2016 
privind aprobarea Tabloului Corpului 
Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi 
din România. 
M.Of. nr. 432/ 9 iunie 2016 

Decizia președintelui Consiliului pentru 
Supravegherea în Interes Public a Profesiei 
Contabile nr. 35/2016 pentru adoptarea 
Procedurii privind respectarea cerinţelor de 
confidenţialitate referitoare la activitatea 
Consiliului pentru Supravegherea în Interes 
Public a Profesiei Contabile. 
 

ALTE REGLEMENTĂRI 
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M.Of. nr. 439/ 13 iunie 2016 

Legea 5/2014 privind unele măsuri pentru 
facilitarea schimbului transfrontalier de 
informaţii referitoare la încălcările normelor 
de circulaţie care afectează siguranţa rutieră 
şi pentru facilitarea executării sancţiunilor 
aplicate acestor încălcări. Republicare 
M. Of. nr. 474/ 24 iunie 2016 

Hotărârea Guvernului nr. 447/2016 pentru 
modificarea și completarea Hotărârii 
Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și 
funcționarea Ministerului Finanțelor Publice.  
M.Of. nr. 490/30 iunie 2016 

Ordonanţa de urgenţă nr. 40/2016 privind 
stabilirea unor măsuri la nivelul 
administraţiei publice centrale şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte 
normative 
Comentarii 
Principalele modificări aduse prin această ordonnață 
de urgență au în vedere trecerea în subordinea 
primului-ministru a unor instituții (ex. Oficiul Național 
pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, 
Institutul Național de Statistică). De asemenea, 
ANAF va avea un număr de 4 vice-președinți.  
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