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Acte adoptate

Ordonanța de urgență nr. 10/2021 a Guvernului pentru modificarea și com-
pletarea OUG nr. 224/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin
financiar pentru întreprinderile din domeniul turismului, structuri de cazare, struc-
turi de alimentație și agenții de turism, a căror activitate a fost afectată în contextul
pandemiei de COVID-19, precum și privind unele măsuri fiscale – Monitorul Oficial
nr. 186 din 24 februarie 2021

Ordinul nr. 239/2021 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală 
pentru aprobarea Procedurii de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, po-
trivit prevederilor art. 316 alin. (1) lit. a), b) sau c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal 
– Monitorul Oficial nr. 182 din 23 februarie 2021

Hotărârea nr. 50/2021 a Guvernului pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 
nr. 200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale, aprobate
prin HG nr. 1.850/2006 – Monitorul Oficial nr. 179 din 22 februarie 2021

Ordonanța de urgență nr. 9/2021 a Guvernului pentru modificarea Legii nr. 200/2006 privind constituirea și
utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale – Monitorul Oficial nr. 174 din 19 februarie 2021

Ordinul nr. 203/207/188/2021 al ministrului finanțelor, al ministrului muncii și protecției sociale și al
ministrului sănătății pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a
„Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a
persoanelor asigurate” - Monitorul Oficial nr. 174 din 19 februarie 2021

Ordinul nr. 230/2021 al ministrului finanțelor privind prospectul de emisiune a titlurilor de stat destinate
populației, prin intermediul unităților operative ale Trezoreriei Statului și prin subunitățile poștale din rețeaua
Companiei Naționale „Poșta Română” - S.A., în cadrul Programului Tezaur, aferent lunii martie 2021 – Monitorul
Oficial nr. 190 din 25 februarie 2021

Ordonanța de urgență nr. 13/2021 a Guvernului pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind
Codul fiscal și a Legii contabilității nr. 82/1991 – Monitorul Oficial nr. 197 din 26 februarie 2021

Ordinul nr. 259/2021 al ministrului finanțelor pentru modificarea și completarea OMFP nr. 2.482/2017 privind
procedura și condițiile în care se realizează autorizarea antrepozitelor fiscale, a destinatarilor înregistrați, a
expeditorilor înregistrați și a importatorilor autorizați – Monitorul Oficial nr. 197 din 26 februarie 2021

Ordinul nr. 257/2021 al ministrului finanțelor pentru aprobarea nivelului accizei specifice la țigarete –
Monitorul Oficial nr. 196 din 26 februarie 2021

Ordinul nr. 229/2021 al ministrului finanțelor privind aprobarea Termenilor finali ai emisiunilor de
titluri de stat, denominate în lei și euro, lansate în perioada 1-19 martie 2021, în baza Prospectului de
bază pentru Programul FIDELIS de emisiuni de titluri de stat destinate exclusiv investitorilor persoane
fizice emise de Ministerul Finanțelor Publice, ce urmează a fi listate pe piața reglementată
administrată de Bursa de Valori București - S.A. și supravegheată de către Autoritatea de
Supraveghere Financiară, aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor publice 
nr. 2.118/2020 - Monitorul Oficial nr. 190 din 25 februarie 2021
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Ordinul nr. 122/2021 al ministrului finanțelor privind prospectul de emisiune a titlurilor de stat
destinate populației, prin intermediul unităților operative ale Trezoreriei Statului și prin subunitățile
poștale din rețeaua Companiei Naționale „Poșta Română” - S.A., în cadrul Programului Tezaur, aferent
lunii februarie 2021 – Monitorul Oficial nr. 127 din 8 februarie 2021

Ordinul nr. 113/2021 al ministrului finanțelor privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu
discont și a obligațiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii februarie 2021 – Monitorul Oficial nr. 100 din
29 ianuarie 2021

Hotărârea nr. 19/2021 a Guvernului pentru modificarea și completarea Normelor de aplicare a prevederilor
OUG nr. 37/2020 privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de instituții de credit și instituții
financiare nebancare anumitor categorii de debitori, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 270/2020 –
Monitorul Oficial nr. 123 din 5 februarie 2021

Ordinul nr. 189/2021 al ministrului finanțelor privind prospectul de
emisiune a obligațiunilor de stat cu cupon denominate în euro lansate în luna
februarie 2021 – Monitorul Oficial nr. 130 din 8 februarie 2021

Regulamentul (UE) 2021/337 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2021 de modificare
a Regulamentului (UE) 2017/1129 în ceea ce privește prospectul UE pentru redresare și ajustările specifice
pentru intermediarii financiari și a Directivei 2004/109/CE în ceea ce privește utilizarea formatului de raportare
electronic unic pentru rapoartele financiare anuale, în scopul susținerii redresării în urma crizei provocate de
COVID-19 – Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 68 din 26 februarie 2021

Regulamentul (UE) 2021/177 al Parlamentului European și al Consiliului din 10 februarie 2021 de modificare
a Regulamentului (UE) nr. 223/2014 în ceea ce privește introducerea unor măsuri specifice pentru soluționarea
crizei asociate epidemiei de COVID-19 – Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 53 din 16 februarie 2021

Adoptarea definitivă (UE, Euratom) 2021/118 a bugetului rectificativ nr. 9 al Uniunii Europene pentru
exercițiul financiar 2020 – Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 47 din 10 februarie 2021

Hotărârea nr. 35/2021 a Guvernului privind prelungirea stării de alertă pe
teritoriul României începând cu data de 12 februarie 2021, precum și stabilirea
măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea
efectelor pandemiei de COVID-19 – Monitorul Oficial nr. 140 din 11 februarie
2021

Sentința civilă nr. 3.284 din 25 septembrie 2017 a Curții de Apel București - Secția a VIII-a
contencios administrativ și fiscal referitoare la soluționarea acțiunilor în contencios
administrativ formulate de reclamante, având ca obiect „anulare act administrativ” –
Monitorul Oficial nr. 141 din 11 februarie 2021

Circulara nr. 5/2021 a Băncii Naționale a României privind rata dobânzii plătite la rezervele minime obligatorii
constituite în lei începând cu perioada de aplicare 24 ianuarie – 23 februarie 2021 – Monitorul Oficial nr. 159 din
16 februarie 2021
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Decizia (UE) 2021/69 a Comisiei din 24 februarie 2020 privind ajutorul de stat SA.43549 (2017/C)
(ex2017/FC) (ex 2016/NN) (ex 2015/EO) pus în aplicare de România în favoarea CFR Marfă [notificată
cu numărul C(2020) 1115] – Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 32 din 29 ianuarie 2021

Propunere legislativă pentru completarea art. 3 din Legea nr. 227/2015
privind Codul fiscal și modificarea art. 13 din Legea nr. 207/2015 privind
Codul de procedură fiscală (B50/2021) ce are în vedere stipularea în
legislația fiscală în mod expres a principiului in dubio contra fiscum și
reconstruirea unei relații bazate pe buna-credință dintre stat și
cetățean-contribuabil – publicată la data de 23 februarie 2021

Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 31/1990 privind 
Legea societăților (B36/2021) – publicată la data de 16 februarie 2021

Proiect de ordin pentru aprobarea Procedurii privind aplicarea prevederilor art. 131 alin. (1) din Legea nr.
207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare – publicat la data de
26 februarie 2021

Proiect de ordonanță de urgență privind unele măsuri fiscal-bugetare, precum și pentru modificarea și
completarea unor acte normative – publicat la data de 15 februarie 2021

Proiectul legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021 – publicat la data de 11 februarie 2021

Proiectul legii bugetului de stat pe anul 2021 – publicat la data de 11 februarie 2021

Proiecte legislative

Senatul României

Agenția Națională de Administrare Fiscală

Direcția servicii asistență profesională membri
Copyright © 2021

CECCAR – Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România
Toate drepturile rezervate. Conținutul, designul și structura Buletinului legislativ aparțin CECCAR, reproducerea fiind

interzisă. Scopul Buletinului este pur informativ, neavând valoare juridică. Informațiile sunt preluate din surse
oficiale, CECCAR declinându-și responsabilitatea pentru corectitudinea conținutului.

Ministerul Finanțelor

Recomandarea (UE) 2021/119 a Consiliului din 1 februarie 2021 de modificare a Recomandării (UE) 2020/1475
privind o abordare coordonată a restricționării liberei circulații ca răspuns la pandemia de COVID-19 – Jurnalul
Oficial al Uniunii Europene L 36I din 2 februarie 2021

Decizia (UE) 2021/124 a Băncii Centrale Europene din 29 ianuarie 2021 de modificare a Deciziei (UE) 2019/1311
privind o a treia serie de operațiuni țintite de refinanțare pe termen mai lung (BCE/2021/3) – Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene L 38 din 3 februarie 2021
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