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Acte adoptate
Hotărârea nr. 1.130/2021 a Guvernului pentru modificarea anexelor nr. 2 și 3 la Hotărârea Guvernului nr.
1.090/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 10 octombrie 2021,
precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor
pandemiei de COVID-19 - M. Of. nr. 1.013 din 22 octombrie 2021;

Ordinul nr. 1.239/2021 al ministrului finanțelor pentru modificarea și completarea reglementărilor contabile
aplicabile operatorilor economici - M. Of. nr. 1.012 din 22 octombrie 2021;

Ordinul nr. 947/2021 al ministrului muncii și protecției sociale privind aprobarea modelului documentelor
prevăzute la art. 2 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2021 pentru stabilirea unor măsuri
de protecție socială a angajaților și a altor categorii profesionale în contextul interzicerii, suspendării ori
limitării activităților economice, determinate de situația epidemiologică generată de răspândirea
coronavirusului SARS-CoV-2 - M. Of. nr. 1.001 din 20 octombrie 2021;

Norma nr. 29/2021 a Autorității de Supraveghere Financiară privind
modificarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 13/2018 pentru
aplicarea Ghidului Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA)
privind scenariile de simulare a situațiilor de criză în temeiul art. 28 din Regulamentul
(UE) nr. 1.131/2017 privind fondurile de piață monetară (Money-market funds) - M. Of.
nr. 1.000 din 20 octombrie 2021;

Ordinul nr. 1.619/2021 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind
completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.607/2016 pentru
aprobarea Instrucțiunilor de completare a numărului de evidență a plății - M. Of. nr. 991 din 18 octombrie
2021.

Proiecte legislative
Agenția Națională de Administrare Fiscală
Proiect de ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind legitimațiile de
verificare fiscală - publicat în data de 15 octombrie 2021.

Parlamentul României - Senat

Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind
instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea
și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene și pentru completarea art. 60 din
Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (B480/2021) privind acordarea salariului minim în domeniul
agriculturii și al industriei alimentare - publicat în data de 14 octombrie 2021;

Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.
227/2015 privind Codul fiscal (B478/2021) ce vizează crearea unui mediu
fiscal care să încurajeze implicarea investitorilor individuali pe piața
bursieră românească - publicat în data de 13 octombrie 2021.
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