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Acte adoptate

Ordinul nr. 629/2021 al ministrului finanțelor pentru modificarea Ordinului ministrului finanțelor nr.
3.216/2020 privind instituirea unor măsuri referitoare la transmiterea de documente în format electronic către
Ministerul Finanțelor și unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului – Monitorul Oficial nr. 589 din 11 iunie 2021

Ordonanța de urgență nr. 48/2021 a Guvernului pentru modificarea 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 – Monitorul Oficial nr. 597 din 15 iunie 2021

Ordinul nr. 991/2021 al ministrului economiei, antreprenoriatului și turismului pentru aprobarea Procedurii
de implementare a schemei de ajutor de stat prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 224/2020
privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar pentru întreprinderile din domeniul turismului,
alimentației publice și organizării de evenimente, a căror activitate a fost afectată în contextul pandemiei de
COVID-19 – Monitorul Oficial nr. 594 din 14 iunie 2021

Legea nr. 160/2021 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.
224/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar pentru
întreprinderile din domeniul turismului, structuri de cazare, structuri 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. 590 din 11 iunie 2021

Ordinul nr. 630/2021 al ministrului finanțelor pentru aprobarea Procedurii privind angajarea, lichidarea,
ordonanțarea și plata cheltuielilor pentru sumele determinate conform Deciziei de plată a sumelor de virat în
contul Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, emisă în baza OUG 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. 589 din 11 iunie 2021

Legea nr. 159/2021 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr. 10/2021 pentru modificarea și completarea OUG nr. 224/2020 privind unele
măsuri pentru acordarea de sprijin financiar pentru întreprinderile din domeniul
turismului, structuri de cazare, structuri 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. 590 din 11 iunie 2021

Hotărârea Guvernului nr. 636/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data
de 12 iunie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și com-
baterea efectelor pandemiei de COVID-19 – Monitorul Oficial nr. 586 din 10 iunie 2021
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Orientarea (UE) 2021/832 a Băncii Centrale Europene din 26 martie 2021
privind cerințele de raportare pentru statisticile referitoare la plăți
(BCE/2021/13) – Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 208 din 11 iunie 2021

Orientarea (UE) 2021/833 a Băncii Centrale Europene din 26 martie 2021
privind informațiile statistice care trebuie raportate cu privire la datele bancare
consolidate (BCE/2021/14) – Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 208 din 11
iunie 2021

Orientarea (UE) 2021/831 a Băncii Centrale Europene din 26 martie 2021 privind informațiile statistice care
trebuie raportate cu privire la intermediarii financiari, alții decât instituțiile financiare monetare (BCE/2021/12)
– Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 208 din 11 iunie 2021

Orientarea (UE) 2021/834 a Băncii Centrale Europene din 26 martie 2021 privind informațiile
statistice care trebuie raportate cu privire la emisiunile de valori mobiliare (BCE/2021/15) – Jurnalul
Oficial al Uniunii Europene L 208 din 11 iunie 2021

Orientarea (UE) 2021/835 a Băncii Centrale Europene din 26 martie 2021 de abrogare a Orientării
BCE/2014/15 privind statisticile monetare și financiare (BCE/2021/16) – Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
L 208 din 11 iunie 2021

Orientarea (UE) 2021/830 a Băncii Centrale Europene din 26 martie 2021 privind statisticile referitoare la
posturile din bilanț și ratele dobânzilor instituțiilor financiare monetare (BCE/2021/11) – Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene L 208 din 11 iunie 2021

Regulamentul (UE) 2021/943 al Băncii Centrale Europene din 14 mai 2021 de modificare a Regulamentului
(UE) 2015/534 privind raportarea de informații financiare în materie de supraveghere (BCE/2021/24) – Jurnalul
Oficial al Uniunii Europene L 210 din 14 iunie 2021

Proiecte legislative

Ministerul Finanțelor

Proiect de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 311/2015 privind schemele de garantare a
depozitelor şi Fondul de garantare a depozitelor bancare – publicat la 15 iunie 2021
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Direcția servicii asistență profesională membri

Proiect de ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală
pentru aprobarea formularului tipizat „Proces-verbal de constatare și
sancționare a contravențiilor” utilizat în activitatea de verificare a 
situației fiscale personale – publicat la 11 iunie 2021

Agenția Națională de Administrare Fiscală

Proiect de ordonanță de urgență privind prorogarea unor termene din Legea nr. 295/2020 pentru
modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum şi aprobarea
unor măsuri fiscal-bugetare – publicat la 9 iunie 2021
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