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1.  Legea nr.  29/2018 privind  anularea unor  obligații  fiscale  (M.  Of.  nr.  52 din  18
ianuarie 2018)

2. Legea nr. 30/2018 pentru completarea art. 30 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de
procedură fiscală (M. Of. nr. 49 din 18 ianuarie 2018)

3. Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de
Sănătate nr. 15/2018/1311/2017 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor
Ordonanței  de urgență a Guvernului  nr.  158/2005 privind concediile  și  indemnizațiile  de
asigurări sociale de sănătate (M. Of. nr. 31 din 12 ianuarie 2018)

4.  Ordinul  ministrului  comunicațiilor  și  societății  informaționale,  ministrului
educației  naționale,  ministrului  muncii  și  justiției  sociale  și  al  ministrului
finanțelor  publice  nr.  1168/2017 /  3024/2018/ 492/2018/ 3337/2017 privind
încadrarea în activitatea de creare de programe pentru calculator  (M. Of. nr. 52 din 18
ianuarie 2018)

5. Ordinul ministrului finanțelor publice și al ministrului agriculturii și dezvoltării
rurale nr. 3132/472/2017 pentru modificarea Ordinului ministrului finanțelor publice și al
ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 1.155/868/2016 privind aplicarea cotei reduse
de TVA de 9% pentru livrarea de îngrășăminte și de pesticide utilizate în agricultură, semințe
și alte produse agricole destinate însămânțării sau plantării, precum și pentru prestările de
servicii de tipul celor specifice utilizate în sectorul agricol (M. Of. nr. 49 din 18 ianuarie
2018)

6.  Ordinul  ministrului  finanțelor  publice  și  al  ministrului  comunicațiilor  și
societății informaționale nr. 3247/1179/2017 privind aprobarea Procedurii de avizare
tehnică a modelelor de aparate de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (2) din
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a
utiliza aparate de marcat electronice fiscale (M. Of. nr. 30 din 12 ianuarie 2018)

7.  Ordinul  ministrului  finanțelor  publice  nr.  3338/2017 privind  modificarea  și
completarea  Ordinului  ministrului  finanțelor  publice  nr.  517/2016  pentru  aprobarea  de
proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de funcționare a sistemului
național de raportare - Forexebug (M. Of. nr. 32 din 15 ianuarie 2018)
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