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Acte adoptate

Ordonanța de urgență nr. 84/2021 a Guvernului pentru abrogarea art. 72 alin. (1) din Ordonanța de urgență
a Guvernului 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 - M. Of. nr. 768 din 6 august 2021;

Ordinul nr. 1.172/2021 al președintelui Agenției Naționale de Administrare
Fiscală pentru aprobarea Procedurii de reglementare a activității de control intern în
cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală - M. Of. nr. 765 din 6 august 2021;

Ordinul nr. 1.159/2021 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind aprobarea
Procedurii de stabilire a taxei pe valoarea adăugată datorate în România de către misiunile diplomatice și oficiile
consulare, personalul acestora și cetățenii străini cu statut diplomatic și consular pentru mijloacele de transport
care au fost importate sau achiziționate în regim de scutire de la plata taxei pe valoarea adăugată și care se
înstrăinează într-o perioadă mai scurtă de 2 ani de la data importului/achiziției, precum și a modelului și
conținutului unor formulare - M. Of. nr. 763 din 5 august 2021;

Ordinul nr. 1.191/2021 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 - M. Of. nr. 766 din 6 august 2021;

Hotărârea nr. 828/2021 a Guvernului pentru modificarea 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 - M. Of. nr. 767 din 6 august 2021;

Hotărârea nr. 826/2021 a Guvernului privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând
cu data de 11 august 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru
prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 - M. Of. nr. 767 din 6 august 2021;

Ordinul nr. 665/2021 al ministrului muncii și protecției sociale privind aprobarea instrucțiunilor pentru
acordarea unitară a stimulentului de risc prevăzut de art. 7 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.
43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii
coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgență - M. Of. nr. 757 din 4 august 2021;
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Ordinul nr. 803/2021 al ministrului investițiilor și proiectelor europene pentru completarea Schemei de
ajutor de stat - Sprijin pentru IMM-uri în vederea depășirii crizei economice generate de pandemia de COVID-
19, aprobată prin Ordinul ministrului investițiilor și proiectelor europene nr. 690/2021 - M. Of. nr. 752 din 2
august 2021;

Ordonanța de urgență nr. 83/2021 a Guvernului pentru unele măsuri
fiscal-bugetare privind acordarea unor împrumuturi din Trezoreria Statului -
M. Of. nr. 752 din 2 august 2021;

Ordinul nr. 904/2021 al ministrului finanțelor publice privind
prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont și a
obligațiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii august 2021 - M. Of.
nr. 745 din 30 iulie 2021;

Ordinul nr. 1.189/2021 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală 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 - M. Of. nr. 753 din 3 august 2021;

Hotărârea nr. 795/2021 a Guvernului pentru modificarea și completarea anexelor nr.
2 și 3 la Hotărârea Guvernului nr. 730/2021 privind prelungirea stării de alertă pe
teritoriul României începând cu data de 12 iulie 2021, precum și stabilirea măsurilor
care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei
de COVID-19 - M. Of. nr. 741 din 29 iulie 2021;

Ordinul nr. 874/2021 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 august 2021
- M. Of. nr. 739 din 28 iulie 2021;

Legea nr. 222/2021 pentru reglementarea unor măsuri în domeniul competenței de control a Ministerului
Finanțelor și modificarea și completarea unor acte normative - M. Of. nr. 735 din 27 iulie 2021;

Legea nr. 223/2021 pentru modificarea art. 4 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 86/2003 privind unele
reglementări în domeniul financiar - M. Of. nr. 735 din 27 iulie 2021;

Legea nr. 221/2021 pentru completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și
combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 - M. Of. nr. 732 din 26 iulie 2021;
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Ordinul nr. 1.146/2021 al ministrului economiei, antreprenoriatului și comerțului privind modificarea
Procedurii de implementare a măsurii „Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor” din cadrul
schemei de ajutor de stat instituite prin Ordonanța de urgență a Guvernului 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 - M. Of. nr. 723 din 22 iulie 2021;

Legea nr. 206/2021 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2020
privind măsuri în domeniul registrului comerțului - M. Of. nr. 715 din 20 iulie 2021;

Ordinul nr. 1.127/2021 al ministrului economiei, antreprenoriatului și turismului pentru modificarea
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, aprobată prin Ordinul ministrului economiei, antreprenoriatului și turismului nr.
991/2021 - M. Of. nr. 713 din 20 iulie 2021;

Circulara nr. 15/2021 a Băncii Naționale a României privind rata dobânzii plătite la rezervele minime
obligatorii constituite în lei începând cu perioada de aplicare 24 iunie-23 iulie 2021 - M. Of. nr. 703 din 15 iulie
2021;

Legea nr. 207/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 286/2009
privind Codul penal, precum și pentru dispunerea unor măsuri de transpunere
a Directivei (UE) 2019/713 a Parlamentului European și a Consiliului din 17
aprilie 2019 privind combaterea fraudelor și a contrafacerii în legătură cu
mijloacele de plată fără numerar și de înlocuire a Deciziei-cadru 2001/413/JAI a
Consiliului - M. Of. nr. 720 din 22 iulie 2021;

Legea nr. 211/2021 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 188/2020 privind unele
măsuri temporare necesare pentru exercitarea funcției de conducător al compartimentului financiar-
contabil din administrația publică centrală - M. Of. nr. 720 din 22 iulie 2021;

Ordinul nr. 1.071/2021 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea
Procedurii privind aplicarea prevederilor art. 131 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură
fiscală - M. Of. nr. 703 din 15 iulie 2021;
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Ordinul nr. 1.036/2021 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 - M. Of. nr. 702 din 15 iulie 2021;

Hotărârea nr. 760 din 14 iulie 2021 a Guvernului privind modificarea Hotărârii Guvernului nr.
807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investițiilor
cu impact major în economie - M. Of. nr. 702 din 15 iulie 2021;

Ordinul nr. 763/2021 al ministrului finanțelor pentru aprobarea Sistemului
de raportare contabilă la 30 iunie 2021 a operatorilor economici - M. Of. nr.
699 din 15 iulie 2021;

Ordinul nr. 762/2021 al ministrului finanțelor pentru reglementarea unor
aspecte contabile - M. Of. nr. 697 din 14 iulie 2021;

Hotărârea nr. 730/2021 a Guvernului privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul
României începând cu data de 12 iulie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică
pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 - M.
Of. nr. 682 din 9 iulie 2021;

Ordinul nr. 595/2021 al ministrului muncii și protecției sociale privind aprobarea modelului cererii și al
declarației pe propria răspundere pentru solicitarea indemnizației prevăzute de art. 3 din Ordonanța de
urgență a Guvernului 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 - M. Of. nr. 681 din 9 iulie 2021;

Ordinul nr. 1.075/2021 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru modificarea
modelului, conținutului și instrucțiunilor de completare ale formularelor 208 „Declarație informativă privind
impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal“ și 209 „Declarație
privind veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal”, precum și a modelului și
conținutului formularului 253 „Decizie de impunere privind venitul din transferul proprietăților imobiliare din
patrimoniul personal”, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice și al ministrului justiției nr.
1.022/2.562/2016 privind aprobarea procedurilor de stabilire, plată și rectificare a impozitului pe veniturile din
transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal și a modelului și conținutului unor formulare
utilizate în administrarea impozitului pe venit - M. Of. nr. 671 din 7 iulie 2021;

Ordinul nr. 780/2021 al ministrului finanțelor privind aprobarea contractării de către Ministerul Finanțelor a
unor împrumuturi pe piețele externe de capital în sumă totală de până la 4 miliarde euro, prin lansarea a două
serii noi de obligațiuni, cu maturități de 9 ani și 20 ani sau mai mult, în cadrul Programului-cadru de emisiuni
de titluri de stat „Medium Term Notes” și desemnarea administratorilor tranzacției - M. Of. nr. 671 din 7 iulie
2021;
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Proiecte legislative

Ministerul Finanțelor

Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.
227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 - publicat în data de 9
august 2021;

Proiect de lege privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a 
Regulamentului (UE) 2020/1.503 al Parlamentului European și al Consiliului din 7 
octombrie 2020 privind furnizorii europeni de servicii de finanțare participativă pentru 
afaceri și de modificare a Regulamentului (UE) 2017/1129 și a Directivei (UE) 2019/1.937 - 
publicat în data de 10 august 2021;

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/1218 al Comisiei din 26 iulie 2021 de modificare a
Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 79/2012 în ceea ce privește stocarea informațiilor privind
importurile scutite de TVA în cadrul „regimului de import” și accesul automat la acestea - Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene L 267 din 27 iulie 2021.

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/1135 al Comisiei din 9 iulie 2021 de stabilire, pentru anul
2021, a plafoanelor bugetare aplicabile anumitor scheme de sprijin direct prevăzute în Regulamentul (UE) 
nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului - Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 245 din 12
iulie 2021.

Proiect de ordin pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr.
3.004/2017 privind aprobarea procedurii de soluționare a contestațiilor prevăzute la art. 366 alin. (2),
art. 369 alin. (5), art. 374 alin. (2), art. 377 alin. (4), art. 382 alin. (2), art. 385 alin. (4), art. 390 alin. (2) și
art. 393 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal - publicat în data de 3 august 2021.

Agenția Națională de Administrare Fiscală

Proiectul de ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea
modelului și conținutului formularului (formular ) „Declarație pe propria răspundere pentru
îndeplinirea condiției prevăzute la art. 331 alin. (2) lit. e) pct. 2 și/sau art. 331 alin. (2) lit. l) pct. 2 din
Codul fiscal” - publicat în data de 30 iulie 2021;
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Direcția servicii asistență profesională membri

Proiect de ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea
modelului de Decont de taxă pe valoarea adăugată (formular 300) - publicat în data de 28 iulie 2021;

Proiect de ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea
modelului, conținutului și instrucțiunilor de completare ale formularului (085) „Opțiune privind
aplicarea/încetarea aplicării prevederilor art. 275 alin. (2) și art. 278 alin. (5) lit. h) din Legea nr.
227/2015 privind Codul fiscal” - publicat în data de 27 iulie 2021;

Proiect de ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare
Fiscală pentru modificarea și completarea Ordinului președintelui
Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2.862/2019 pentru
aprobarea procedurii privind stabilirea din oficiu a impozitului anual
pe veniturile persoanelor fizice, precum și a modelului și conținutului
unor formulare, în vederea publicării acestuia pe site-ul Agenției
Naționale de Administrare Fiscală, potrivit prevederilor Legii nr.
52/2003 - publicat în data de 27 iulie 2021.
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