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Acte adoptate

Legea nr. 188/2021 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2020 privind unele măsuri
fiscale, modificarea unor acte normative și prorogarea unor termene – Monitorul Oficial nr. 667 din 6 iulie 2021

Ordinul nr. 1.019/2021 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea
Normelor privind autorizarea și utilizarea mecanismului special pentru declararea și plata TVA la import,
modelul și conținutul declarației speciale de TVA – Monitorul Oficial nr. 652 din 1 iulie 2021

Ordinul nr. 741/2021 al ministrului finanțelor pentru modificarea și completarea unor ordine ale ministrului
finanțelor – Monitorul Oficial nr. 650 din 1 iulie 2021

Ordonanța de urgență nr. 67/2021 a Guvernului pentru modificarea OUG nr. 110/2017 privind Programul de
susținere a întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie – IMM INVEST
ROMÂNIA, a Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice
generate de pandemia COVID-19, aprobată prin art. II din OUG nr. 42/2020, și a Ordonanței de urgență a
Guvernului nr. 16/2021 pentru modificarea și completarea OUG nr. 110/2017 privind Programul de susținere a
întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie – IMM INVEST ROMÂNIA,
precum și pentru modificarea și completarea Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor
în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobată prin art. II din OUG nr. 42/2020 –
Monitorul Oficial nr. 644 din 30 iunie 2021

Legea nr. 187/2021 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 227/2020 pentru modificarea și
completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 37/2020 privind acordarea unor facilități pentru creditele
acordate de instituții de credit și instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori și pentru
modificarea alin. (1) al art. 79 din OUG nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori – Monitorul
Oficial nr. 667 din 6 iulie 2021

Ordinul nr. 710/2021 al ministrului finanțelor pentru modificarea și 
completarea anexei la Ordinul ministrului finanțelor publice și al ministrului
comunicațiilor și societății informaționale nr. 2.311/452/2018 privind aprobarea inter-
medierii vânzării, colectării subscrierilor și efectuării plăților aferente titlurilor de stat
destinate populației prin subunitățile poștale din rețeaua Companiei Naționale „Poșta
Română” - S.A., în cadrul Programului Tezaur – Monitorul Oficial nr. 652 din 1 iulie
2021

Ordinul nr. 922/2021 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea
Normelor metodologice privind realizarea supravegherii și controlului vamal ulterior – Monitorul Oficial 
nr. 656 din 2 iulie 2021

Ordinul nr. 690/2021 al ministrului investițiilor și proiectelor europene privind
aprobarea Schemei de ajutor de stat – Sprijin pentru IMM-uri în vederea depășirii crizei
economice generate de pandemia de COVID-19 – Monitorul Oficial nr. 654 
din 1 iulie 2021
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Ordinul nr. 735/2021 al ministrului finanțelor privind prospectele de
emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont și a obligațiunilor de stat de
tip benchmark aferente lunii iulie 2021 – Monitorul Oficial nr. 637 din 29
iunie 2021

Ordinul nr. 1.019/2021 al ministrului economiei, antreprenoriatului și
turismului privind modificarea Procedurii de implementare a schemei de
ajutor de stat prevăzute de OUG 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, aprobată prin Ordinul
ministrului economiei, antreprenoriatului și turismului nr. 991/2021 –
Monitorul Oficial nr. 627 din 25 iunie 2021

Ordinul nr. 1.015/2021 al ministrului economiei, antreprenoriatului și turismului pentru
modificarea Procedurii de implementare a schemei de ajutor de stat prevăzute de OUG 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, aprobată prin Ordinul ministrului economiei,
antreprenoriatului și turismului nr. 991/2021 – Monitorul Oficial nr. 624 din 24 iunie 2021

Ordonanța de urgență nr. 61/2021 a Guvernului pentru prorogarea termenului prevăzut la art. III alin. (3) din
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și
completarea unor acte normative – Monitorul Oficial nr. 643 din 30 iunie 2021

Hotărârea nr. 668/2021 a Guvernului pentru completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii
concediului paternal nr. 210/1999, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 244/2000 – Monitorul Oficial nr. 638
din 29 iunie 2021

Hotărârea nr. 619/2021 a Consiliului superior al Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați
din România privind completarea Codului etic național al profesioniștilor contabili, ediția a V-a – Monitorul
Oficial nr. 614 din 22 iunie 2021

Ordinul nr. 1.008/2021 al ministrului economiei, antreprenoriatului și turismului pentru modificarea
Procedurii de implementare a schemei de ajutor de stat prevăzute de OUG 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, aprobată prin
Ordinul ministrului economiei, antreprenoriatului și turismului nr. 991/2021 – Monitorul Oficial nr. 611 din 18
iunie 2021

Ordinul nr. 722/2021 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru modificarea
Ordinului președintelui ANAF nr. 3.494/2013 privind aprobarea modelului și conținutului formularului tipizat
„Proces-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor”, cod A.N.A.F. 14.13.22.99/7, destinat utilizării în
activitatea de control a inspectorilor antifraudă din cadrul Direcției Generale Antifraudă Fiscală – Monitorul
Oficial nr. 607 din 18 iunie 2021
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Ordinul nr. 691/2021 al ministrului finanțelor privind aprobarea Termenilor finali ai emisiunilor de titluri de
stat, denominate în lei și euro, lansate în perioada 22 iunie-12 iulie 2021, în baza Prospectului de bază pentru
Programul FIDELIS de emisiuni de titluri de stat destinate exclusiv investitorilor persoane fizice emise de
Ministerul Finanțelor, 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. 606 din 17 iunie 2021

Regulamentul delegat (UE) 2021/1078 al Comisiei din 14 aprilie 2021 de completare a Regulamentului (UE)
2021/523 al Parlamentului European și al Consiliului prin stabilirea orientărilor în materie de investiții pentru
Fondul InvestEU – Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 234 din 2 iulie 2021

Regulamentul (UE) 2021/1052 al Consiliului din 18 iunie 2021 de modificare a Regulamentului (UE) nr.
1387/2013 de suspendare a taxelor vamale autonome prevăzute în Tariful vamal comun pentru anumite
produse agricole și industriale – Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 227 din 28 iunie 2021

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/1043 al Comisiei din 24 iunie 2021 privind prelungirea
dispozițiilor tranzitorii referitoare la cerințele de fonduri proprii pentru expunerile față de o contraparte
centrală prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului – Jurnalul
Oficial al Uniunii Europene L 225 din 25 iunie 2021

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/1042 al Comisiei din 18 iunie 2021 de stabilire a normelor de
aplicare a Directivei (UE) 2017/1132 a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește specificațiile
tehnice și procedurile aplicabile sistemului de interconectare a registrelor și de abrogare a Regulamentului de
punere în aplicare (UE) 2020/2244 al Comisiei – Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 225 din 25 iunie 2021

Regulamentul nr. 2/2021 al Băncii Naționale a României pentru modificarea Regulamentului
Băncii Naționale a României nr. 2/2020 privind măsurile de securitate referitoare la riscurile
operaționale și de securitate și cerințele de raportare aferente serviciilor de plată – Monitorul Oficial
nr. 599 din 16 iunie 2021

Ordonanța de urgență nr. 51/2021 a Guvernului privind prorogarea termenelor
prevăzute la art. II pct. 9 și art. III din Legea nr. 295/2020 pentru modificarea și
completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum și
aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare – Monitorul Oficial nr. 606 din 17 iunie 2021

Ordinul nr. 683/2021 al ministrului finanțelor pentru modificarea și
completarea anexei la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3.139/2017
privind aprobarea emiterii titlurilor de stat destinate populației, prin inter-
mediul unităților operative ale Trezoreriei Statului, în cadrul Programului
Tezaur – Monitorul Oficial nr. 606 din 17 iunie 2021
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Direcția servicii asistență profesională membri

Agenția Națională de Administrare Fiscală

Proiecte legislative

Ministerul Finanțelor

Proiect de hotărâre a Guvernului privind modificarea HG nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme
de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în economie – publicat la 5
iulie 2021

Proiect de ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea
Procedurii de implementare și de administrare a grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit,
precum și pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare – publicat la 1 iulie 2021

Proiect de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal –
publicat la 7 iulie 2021

Proiect de lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul
fondurilor europene – publicat la 7 iulie 2021

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/1018 al Comisiei din 22 iunie 2021 de modificare a
standardelor tehnice de punere în aplicare prevăzute în Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/637 în
ceea ce privește publicarea indicatorilor de importanță sistemică globală și de abrogare a Regulamentului de
punere în aplicare (UE) nr. 1030/2014 – Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 224 din 24 iunie 2021

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/965 al Comisiei din 9 iunie 2021 de modificare a
Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/194 în ceea ce privește schimbul de registre de-
ținute de persoanele impozabile sau de intermediarii acestora și desemnarea autorităților com-
petente responsabile cu coordonarea anchetelor administrative – Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene L 214 din 17 iunie 2021

Regulamentul delegat (UE) 2021/962 al Comisiei din 6 mai 2021 de
prelungire a perioadei de tranziție menționate la articolul 89 alineatul (1)
primul paragraf din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului
European și al Consiliului – Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 213 din 16
iunie 2021
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