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Acte adoptate

Legea nr. 102/2021 privind completarea art. 49 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării
banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative – Monitorul
Oficial nr. 446 din 27 aprilie 2021

Legea nr. 101/2021 pentru aprobarea OUG nr. 111/2020 privind modificarea și completarea Legii nr. 129/2019
pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și
completarea unor acte normative, pentru completarea art. 218 din OUG nr. 99/2006 privind instituțiile de credit 
și adecvarea capitalului, pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală,
precum și pentru completarea art. 12 alin. (5) din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea și supravegherea
activității de asigurare și reasigurare – Monitorul Oficial nr. 446 din 27 aprilie 2021

Hotărârea nr. 123/2021 a Conferinței Naționale a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați
din România privind completarea Codului etic național al profesioniștilor contabili, ediția a V-a – Monitorul Oficial
nr. 481 din 10 mai 2021

Legea nr. 127/2021 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 19/2019 pentru modificarea și completarea
Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală – Monitorul Oficial nr. 476 din 7 mai 2021

Legea nr. 123/2021 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 5/2020 pentru modificarea și completarea 
Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală – Monitorul Oficial nr. 476 din 7 mai 2021

Ordonanța de urgență nr. 37/2021 a Guvernului pentru modificarea și completarea Legii nr. 53/2003 – Codul
muncii – Monitorul Oficial nr. 474 din 6 mai 2021

Ordonanța de urgență nr. 36/2021 a Guvernului privind utilizarea semnăturii electronice avansate sau
semnăturii electronice calificate, însoțite de marca temporală electronică sau marca temporală electronică
calificată și sigiliul electronic calificat al angajatorului în domeniul relațiilor de muncă, și pentru modificarea 
și completarea unor acte normative – Monitorul Oficial nr. 474 din 6 mai 2021

Ordinul nr. 534/2021 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 mai 2021 –
Monitorul Oficial nr. 465 din 4 mai 2021

Ordinul nr. 632/2021 al președintelui Agenției Naționale de Administrare 
Fiscală pentru aprobarea modelului și conținutului formularului (300) „Decont de
taxă pe valoarea adăugată”  – Monitorul Oficial nr. 464 din 4 mai 2021

Ordinul nr. 528/2021 al ministrului finanțelor privind prospectele de emisiune a 
certificatelor de trezorerie cu discont și a obligațiunilor de stat de tip benchmark aferente 
lunii mai 2021 – Monitorul Oficial nr. 455 din 28 aprilie 2021
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Ordinul nr. 653/2021 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea
modelului și a modalității de depunere și gestionare a formularului 711 „Declarație de regularizare pentru
cheltuielile cu educația timpurie” – Monitorul Oficial nr. 429 din 23 aprilie 2021

Ordinul comun nr. 450/258/2021 al ministrului finanțelor și al ministrului muncii și protecției sociale
pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul I al anului 2021 – Monitorul
Oficial nr. 428 din 22 aprilie 2021

Ordonanța de urgență nr. 30/2021 a Guvernului privind unele măsuri fiscale – Monitorul Oficial nr. 423 din 21
aprilie 2021

Regulamentul nr. 8/2021 al Autorității de Supraveghere Financiară pentru modificarea și completarea
Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 4/2016 privind organizarea și funcționarea Entității de
Soluționare Alternativă a Litigiilor în domeniul financiar nonbancar (SAL-FIN) – Monitorul Oficial nr. 412 din 20
aprilie 2021

Ordinul nr. 79/2021 al președintelui Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor pentru
aprobarea Regulamentului privind transmiterea informațiilor către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a
Spălării Banilor – Monitorul Oficial nr. 411 din 20 aprilie 2021

Ordinul nr. 499/2021 al ministrului finanțelor privind 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 – Monitorul Oficial nr. 410 din 20 aprilie 2021

Ordinul nr. 494/2021 al ministrului finanțelor privind transmiterea situațiilor financiare trimestriale
centralizate întocmite de instituțiile publice și pentru modificarea și completarea unor ordine ale ministrului
finanțelor publice în domeniul contabilității instituțiilor publice – Monitorul Oficial nr. 404 din 16 aprilie 2021

Ordinul comun nr. 449/257/2021 al ministrului finanțelor și al ministrului
muncii și protecției sociale privind stabilirea valorii sumei lunare indexate
care se acordă sub formă de tichete de creșă pentru semestrul I al anului 2021
– Monitorul Oficial nr. 428 din 22 aprilie 2021

Ordinul nr. 508/2021 al ministrului finanțelor pentru modificarea și 
completarea OMFP nr. 1.886/2020 privind aprobarea mecanismului financiar 
de transfer al sumelor aferente granturilor cuvenite beneficiarilor în cadrul
Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul
crizei economice generate de pandemia COVID-19 din bugetul Ministerului
Finanțelor Publice - Acțiuni generale către FNGCIMM - S.A. - IFN, a modelului
Convenției privind implementarea Programului de susținere a întreprinderilor
mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie – IMM
INVEST ROMÂNIA, a modelului Convenției de garantare și plată a granturilor, 
al contractului de garantare, al înscrisului, precum și pentru stabilirea nivelului
comisionului de risc și al comisionului de administrare pentru anul 2020 –
Monitorul Oficial nr. 424 din 22 aprilie 2021
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Hotărârea nr. 409/2021 a Guvernului pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.174/2014 privind
instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură – Monitorul
Oficial nr. 364 din 8 aprilie 2021

Circulara nr. 10/2021 a Băncii Naționale a României privind rata dobânzii plătite la rezervele minime obligatorii
constituite în lei începând cu perioada de aplicare 24 martie – 23 aprilie 2021 – Monitorul Oficial nr. 401 din 16
aprilie 2021

Legea nr. 83/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 51/1997 privind operațiunile de
leasing și societățile de leasing – Monitorul Oficial nr. 401 din 16 aprilie 2021

Hotărârea nr. 422/2021 a Guvernului pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii
și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie – IMM INVEST ROMÂNIA, aprobate prin Hotărârea
Guvernului nr. 282/2020 – Monitorul Oficial nr. 380 din 12 aprilie 2021

Hotărârea nr. 423/2021 a Guvernului pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de
urgență a Guvernului nr. 146/2020 privind aprobarea Programului IMM FACTOR – Produs de garantare a
creditului comercial și a Schemei de ajutor de stat asociate acestuia – Monitorul Oficial nr. 379 din 12 aprilie 2021

Ordinul nr. 551/2021 al ministrului finanțelor privind modificarea anexei la Ordinul președintelui
Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.612/2018 pentru aprobarea Nomenclatorului
obligațiilor fiscale care se plătesc în contul unic – Monitorul Oficial nr. 377 din 12 aprilie 2021

Hotărârea nr. 432/2021 a Guvernului privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul
României începând cu data de 13 aprilie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică 
pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 –
Monitorul Oficial nr. 369 din 9 aprilie 2021

Hotărârea nr. 421/2021 a Guvernului privind modificarea și completarea 
Hotărârii Guvernului nr. 766/2020 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 118/2020 privind aprobarea
Programului de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii „IMM LEASING DE
ECHIPAMENTE ȘI UTILAJE”, precum și a Schemei de ajutor de minimis aferente
Programului de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii „IMM LEASING DE
ECHIPAMENTE ȘI UTILAJE” – Monitorul Oficial nr. 372 din 9 aprilie 2021

Ordinul nr. 468/2021 al ministrului finanțelor pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului
finanțelor publice nr. 1.957/2019 privind stabilirea procedurii de aplicare a prevederilor art. II pct. 1-1  din Legea
nr. 145/2018 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2018 privind adoptarea unor măsuri
fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative – Monitorul Oficial nr. 366 din 9 aprilie
2021
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Ordinul nr. 474/2021 al ministrului finanțelor privind modificarea Ordinului ministrului finanțelor publice 
nr. 221/2016 pentru aprobarea configurației Codului de accize și a Nomenclatorului codurilor de produse
accizabile armonizate – Monitorul Oficial nr. 361 din 8 aprilie 2021

Proiect de ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de
procedură fiscală, precum și pentru anularea unor obligații accesorii – publicat la 6 mai 2021

Proiect de ordin privind modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală
nr. 4.077/2020 pentru aprobarea procedurii de întocmire, avizare și aprobare a raportului de inspecție fiscală –
publicat la 11 mai 2021

Propunere legislativă pentru completarea art. 4 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru
prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 (B137/2021) – publicată la 13 aprilie 2021

Propunere legislativă pentru completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru
prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 (B153/2021) – publicată la 
20 aprilie 2021

Regulamentul (UE) 2021/728 al Băncii Centrale Europene din 29 aprilie 2021 de modificare a Regula-
mentului (UE) nr. 795/2014 privind cerințele de monitorizare pentru sistemele de plăți de importanță
sistemică (BCE/2021/17) – Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 140 din 23 aprilie 2021

Propunere legislativă privind unele măsuri administrative și fiscale din starea de urgență
(B181/2021) – publicată la 28 aprilie 2021

Decizia (UE) 2021/660 a Comisiei din 19 aprilie 2021 de modificare a Deciziei
(UE) 2020/491 privind scutirea de taxe la import și exonerarea de TVA la
importuri, acordate pentru mărfurile necesare pentru combaterea efectelor
epidemiei de COVID-19 în cursul anului 2020 [notificată cu numărul C(2021)
2693] – Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 140 din 23 aprilie 2021

Proiecte legislative
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