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Acte adoptate

Regulamentul nr. 13/2021 al Autorităţii de Supraveghere Financiară pentru modificarea şi completarea
Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenţii de instrumente
financiare şi operaţiuni de piaţă - M. Of. nr. 915 din 24 septembrie 2021;

Ordinul nr. 1.159/2021 al ministrului finanţelor pentru modificarea anexei 
la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 809/2012 privind
aprobarea normelor metodologice pentru încasarea, gestionarea conturilor de
disponibilităţi în lei şi în valută şi alocarea prin bugetul de stat a sumelor obţinute din
scoaterea la licitaţie, prin platforma comună, a certificatelor de emisii de gaze cu efect
de seră, pentru finanţarea proiectelor de investiţii care au ca scop reducerea emisiilor
de gaze cu efect de seră - M. Of. nr. 907 din 22 septembrie 2021; 

Ordinul nr. 1.171/2021 al ministrului finanţelor pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 20 alin. (3)-
(18) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2021 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul
2021 - M. Of. nr. 914 din 24 septembrie 2021;

Regulamentul nr. 3/2021 al Băncii Naţionale a României pentru modificarea şi completarea 
Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 20/2009 privind instituţiile financiare nebancare 
- M. Of. nr. 907 din 22 septembrie 2021;

Hotărârea nr. 1.015/2021 a Guvernului pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 2 şi 3 la Hotărârea
Guvernului nr. 932/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 10
septembrie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi
combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 - M. Of. nr. 913 din 23 septembrie 2021;

Ordinul nr. 1.160/2021 al ministrului finanţelor pentru modificarea şi completarea Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi
utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 201/2003, aprobate
prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.235/2003 - M. Of. nr. 902 din 20 septembrie 2021;

Ordinul nr. 1.096/2021 al ministrului finanţelor pentru stabilirea valorii sumei indexate care se acordă sub
formă de tichete culturale pentru semestrul II al anului 2021 - M. Of. nr. 900 din 20 septembrie 2021;

Ordinul nr. 1.355/2021 al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru modificarea
Normelor privind metodologia de determinare a greutăţii nete la importul de banane proaspete care se clasifică
la poziţia tarifară 0803 90 10, aprobate prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.
1.891/2016 - M. Of. nr. 899 din 20 septembrie 2021;
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Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.
226 din 30 decembrie 2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi
completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, publicată în Monitorul Oficial al
României, nr. 1332 din 31 decembrie 2020 (B409/2021) ce vizează scutirea de la plata taxei pe
valoarea adăugată cu drept de deducere livrările de măşti faciale de protecţie, tip NK95/FFP2
efectuate până la data de 31 decembrie 2022 - publicat în data de 16 septembrie 2021. 

Ordinul nr. 380/2021 al Preşedintelui Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor
privind informarea Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor de către entităţile raportoare
cu privire la neconcordanţele referitoare la beneficiarii reali, în temeiul art. 19 alin. (71) din Legea nr. 129/2019
pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi
completarea unor acte normative - M. Of. nr. 899 din 20 septembrie 2021;

Proiecte legislative

Senatul României

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.
227/2015 privind Codul Fiscal (B416/2021) ce vizează creşterea accizei la
produsele din tutun încălzit - publicat în data de 20 septembrie 2021;
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