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Acte adoptate
Ordinul nr. 482/2021 al ministrului finanțelor privind aprobarea contractării de către Ministerul Finanțelor a
unor împrumuturi pe piețele externe de capital în sumă totală de până la 3,5 miliarde euro, prin lansarea a două
serii noi de obligațiuni, cu maturități de 12 ani și 20 de ani, în cadrul Programului-cadru de emisiuni de titluri de
stat „Medium Term Notes” și desemnarea administratorilor tranzacției – Monitorul Oficial nr. 357 din 7 aprilie
2021
Hotărârea nr. 392/2021 a Guvernului privind aprobarea limitelor anuale, aferente anilor 2021, 2022 și 2023,
pentru finanțările rambursabile care pot fi contractate și pentru tragerile din finanțările rambursabile contractate
sau care urmează a fi contractate de unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale – Monitorul Oficial nr. 357
din 7 aprilie 2021
Decizia nr. 102/2021 a Curții Constituționale referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor
art. 52 alin. (3) și ale art. 249 alin. (1) din Codul de procedură penală, precum și ale art. 32 din Legea nr. 656/2002
pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și
combatere a finanțării terorismului – Monitorul Oficial nr. 357 din 7 aprilie 2021
Legea nr. 60/2021 privind aprobarea OUG nr. 162/2020 pentru completarea
OUG nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai
2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea
coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru
modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii
educației naționale nr. 1/2011, precum și a altor acte normative – Monitorul
Oficial nr. 352 din 6 aprilie 2021
Legea nr. 59/2021 privind aprobarea OUG nr. 182/2020 pentru completarea
OUG nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinți în vederea
supravegherii copiilor, în situația limitării sau suspendării activităților didactice care
presupun prezența efectivă a copiilor în unitățile de învățământ și în unitățile de educație
timpurie antepreșcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2,
precum și a art. 6 din OUG nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților
și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea
coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă
– Monitorul Oficial nr. 352 din 6 aprilie 2021
Ordinul nr. 2/2021 al Băncii Naționale a României pentru modificarea Ordinului BNR nr. 6/2019 privind
stabilirea cerințelor pentru recunoașterea organismelor de formare profesională în domeniul Legii nr. 126/2018
privind piețele de instrumente financiare – Monitorul Oficial nr. 351 din 6 aprilie 2021
Ordinul nr. 214/2021 al ministrului muncii și protecției sociale pentru aprobarea modelului documentelor
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prevăzute la art. 53 alin. (12) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii – Monitorul Oficial nr. 350 din 6 aprilie 2021

Norma nr. 8/2021 a Autorității de Supraveghere Financiară pentru modificarea Normei Autorității de
Supraveghere Financiară nr. 22/2020 privind modificarea temporară a limitei maxime aplicabile investițiilor
fondurilor de pensii private în titluri de stat – Monitorul Oficial nr. 347 din 6 aprilie 2021
Ordonanța de urgență nr. 25/2021 a Guvernului privind modificarea și completarea unor acte
normative în domeniul achizițiilor publice – Monitorul Oficial nr. 346 din 5 aprilie 2021
Legea nr. 58/2021 pentru aprobarea OUG nr. 211/2020 privind prelungirea
aplicării unor măsuri de protecție socială adoptate în contextul răspândirii
coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru modificarea OUG nr. 132/2020
privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul
situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă – Monitorul
Oficial nr. 345 din 5 aprilie 2021

Decizia nr. 2/2021 a Înaltei Curți de Casație și Justiție – Completul pentru
Soluționarea Recursului în Interesul Legii referitoare la interpretarea și
aplicarea sintagmei „până la soluționarea contestației la executare” din
cuprinsul art. 719 alin. (1) din Codul de procedură civilă – Monitorul Oficial nr.
342 din 5 aprilie 2021
Ordonanța de urgență nr. 24/2021 a Guvernului pentru modificarea și completarea OUG nr. 155/2020
privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de relansare și reziliență necesar României
pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de
redresare și reziliență – Monitorul Oficial nr. 339 din 2 aprilie 2021
Ordonanța de urgență nr. 23/2021 a Guvernului privind măsurile de punere în aplicare a Regulamentului (UE)
2019/1.150 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2019 privind promovarea echității și a
transparenței pentru întreprinderile utilizatoare de servicii de intermediere online, precum și pentru modificarea
și completarea Legii concurenței nr. 21/1996 – Monitorul Oficial nr. 339 din 2 aprilie 2021
Legea nr. 57/2021 pentru modificarea art. 18 din Legea nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al
României – Monitorul Oficial nr. 337 din 2 aprilie 2021
Ordinul nr. 470/2021 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea
modelului și conținutului formularului 204 „Declarație anuală de venit pentru asocieri fără personalitate juridică și
entități supuse regimului transparenței fiscale” – Monitorul Oficial nr. 336 din 2 aprilie 2021
Ordinul ministrului economiei, antreprenoriatului și turismului nr. 218/2021 privind modificarea Procedurii
de implementare a măsurii „Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor” din cadrul schemei de ajutor
de stat instituite prin OUG nr. 130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri
externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei
provocate de COVID-19, precum și alte măsuri în domeniul fondurilor europene, aprobată prin Ordinul
ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri nr. 3.083/2020 – Monitorul Oficial nr. 335 din 1 aprilie 2021

Legea nr. 55/2021 privind modificarea și completarea Legii nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea
evaziunii fiscale – Monitorul Oficial nr. 332 din 1 aprilie 2021
Ordinul nr. 438/2.782/2021 al ministrului finanțelor și al ministrului culturii pentru stabilirea valorii sumei
indexate care se acordă sub formă de tichete culturale pentru semestrul I al anului 2021 – Monitorul Oficial
nr. 327 din 31 martie 2021

Ordinul nr. 452/2021 al ministrului finanțelor privind modificarea și completarea
anexei nr. 2 la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.861/2020 pentru aprobarea
modelului convenției de garantare, prevăzută la art. 5 alin. (2) din OUG nr. 37/2020
privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de instituții de credit și
instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori, și a modelului
convenției de implementare – Monitorul Oficial nr. 326 din 31 martie 2021

Ordinul nr. 461/2021 al ministrului finanțelor privind prospectele de emisiune
a certificatelor de trezorerie cu discont și a obligațiunilor de stat de tip benchmark
aferente lunii aprilie 2021 – Monitorul Oficial nr. 323 din 30 martie 2021

Ordinul nr. 460/2021 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 aprilie 2021 – Monitorul Oficial nr. 323 din 30 martie 2021

Orientarea (UE) 2021/564 a Băncii Centrale Europene din 17 martie 2021 privind furnizarea de către
Eurosistem de servicii de administrare a rezervelor în euro pentru bănci centrale, țări din afara zonei euro și
organizații internaționale și de abrogare a Orientării (UE) 2020/1284 a Băncii Centrale Europene (reformare)
(BCE/2021/9) – Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 119/121 din 7 aprilie 2021

Orientarea (UE) 2021/565 a Băncii Centrale Europene din 17 martie 2021 de modificare a Orientării (UE)
2019/1265 privind rata dobânzii pe termen scurt la operațiunile în euro (€STR) (BCE/2021/10) – Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene L 119/128 din 7 aprilie 2021

Regulamentul (UE) 2021/558 al Parlamentului European și al Consiliului din 31 martie 2021 de modificare a
Regulamentului (UE) nr. 575/2013 cu privire la ajustări ale cadrului de securitizare în vederea sprijinirii redresării
economice ca răspuns la criza provocată de COVID-19 – Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 116/25 din 6 aprilie
2021

Proiecte legislative
Senatul României
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
(B116/2021) ce ar permite firmelor să deducă din profitul datorat cheltuielile cu îngrijirea și
educația timpurie a copiilor angajaților, fie în unități de educație proprii, fie în cele la alegerea
angajaților – în limita a 1.500 lei/lună/copil – publicată la 30 martie 2021
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.
53/2003 – Codul muncii și a Legii nr. 319/2006 a securității și sănătății în
muncă (B114/2021) ce urmărește reglementarea posibilității ca părțile să
utilizeze la încheierea contractului individual de muncă/actului adițional la
contract și altor documente emise în executarea contractului individual de
muncă, după caz, semnătura electronică – publicată la 30 martie 2021

Ministerul Finanțelor
Proiect de ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015
privind Codul fiscal care propune modificări în domeniul comerțului online – publicat la 5
aprilie 2021
Proiect de ordin pentru modificarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 583/2016 pentru
aprobarea formularisticii prevăzute de art. 230 și 232 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal,
cu modificările și completările ulterioare – publicat la 5 aprilie 2021
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