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Acte adoptate

Ordonanța de urgență nr. 117/2021 a Guvernului pentru modificarea și completarea Legii nr. 53/2003 –
Codul muncii – Monitorul Oficial nr. 951 din 5 octombrie 2021

Legea nr. 237/2021 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 143/2020 pentru modificarea
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, 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.
947 din 5 octombrie 2021

Legea nr. 236/2021 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 98/2020 pentru prorogarea
intrării în vigoare a unor prevederi din Legea nr. 75/2020 privind aprobarea Ordonanței de urgență a
Guvernului nr. 42/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.
110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA, precum
și pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei
economice generate de pandemia COVID-19 – Monitorul Oficial nr. 947 din 5 octombrie 2021

Ordonanța de urgență nr. 111/2021 a Guvernului 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 –
Monitorul Oficial nr. 945 din 4 octombrie 2021

Ordonanța de urgență nr. 110/2021 a Guvernului privind acordarea unor
zile libere plătite părinților și altor categorii de persoane în contextul răspândirii
coronavirusului SARS-CoV-2 – Monitorul Oficial nr. 945 din 4 octombrie 2021

Hotărârea nr. 1.050/2021 a Guvernului pentru modificarea anexelor nr. 2 și 3 la 
Hotărârea Guvernului nr. 932/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României
începând cu data de 10 septembrie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata
acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 – Monitorul Oficial nr.
943 din 2 octombrie 2021

Legea nr. 231/2021 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2021 pentru modificarea și
completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea
Planului național de relansare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe
rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență – Monitorul Oficial nr. 939
din 1 octombrie 2021

Ordinul nr. 1.228/2021 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 octombrie 2021 –
Monitorul Oficial nr. 939 din 1 octombrie 2021
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Ordinul nr. 1.227/2021 al ministrului finanțelor privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie
cu discont și a obligațiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii octombrie 2021 – Monitorul Oficial nr. 939
din 1 octombrie 2021

Legea nr. 233/2021 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 17/2021 pentru modificarea și
completarea OUG 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 – Monitorul Oficial nr. 939 din 1 octombrie 2021

Ordinul nr. 1.169/2021 al ministrului finanțelor privind aprobarea Ghidului de plată elaborat în baza
Hotărârii Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv
stimularea investițiilor cu impact major în economie - Revizia 6 – Monitorul Oficial nr. 934 din 30 septembrie
2021

Regulamentul delegat (UE) 2021/1722 al Comisiei din 18 iunie 2021 de completare a Directivei (UE)
2015/2366 a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare
care precizează cadrul pentru cooperarea și schimbul de informații dintre autoritățile competente ale statului
membru de origine și cele ale statului membru-gazdă în contextul supravegherii instituțiilor de plată și a
instituțiilor emitente de monedă electronică ce furnizează servicii de plată la nivel transfrontalier – Jurnalul
Oficial al Uniunii Europene L 343 din 28 septembrie 2021

Legea nr. 230/2021 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de
redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe
rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și
reziliență – Monitorul Oficial nr. 939 din 1 octombrie 2021

Hotărârea nr. 1.018/2021 a Guvernului privind modificarea art. 1 din
Hotărârea Guvernului nr. 1.264/2010 pentru aprobarea programului-cadru de
emisiuni de titluri de stat „Medium Term Notes” – Monitorul Oficial nr. 935 din
30 septembrie 2021

Ordonanța de urgență nr. 107/2021 a Guvernului pentru modificarea
articolului unic din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/2021 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. 935 din 30 septembrie 2021

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/246802
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/246802
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/246797
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/246797
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/246756
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/246756
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.343.01.0001.01.RON&toc=OJ%3AL%3A2021%3A343%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.343.01.0001.01.RON&toc=OJ%3AL%3A2021%3A343%3ATOC
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/246791
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/246791
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/246791
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/246791
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/246772
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/246772
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/246769
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/246769


Direcția servicii asistență profesională membri
Copyright © 2021

CECCAR – Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România
Toate drepturile rezervate. Conținutul, designul și structura Buletinului legislativ aparțin CECCAR, reproducerea fiind

interzisă. Scopul Buletinului este pur informativ, neavând valoare juridică. Informațiile sunt preluate din surse
oficiale, CECCAR declinându-și responsabilitatea pentru corectitudinea conținutului.

Proiecte legislative

Senatul României

Ministerul Finanțelor

Agenția Națională de Administrare Fiscală

Propunere legislativă pentru anularea unor obligații fiscale și pentru modificarea și completarea unor
acte normative (B447/2021) – publicată la 5 octombrie 2021

Proiect de ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru modificarea și
completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2.547/2019 pentru
aprobarea Procedurii privind stabilirea din oficiu a contribuției de asigurări sociale și a contribuției de
asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice, precum și a modelului și conținutului unor
formulare – publicat la 28 septembrie 2021

Proiect de ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală
pentru aprobarea competențelor de constatare a contravențiilor și de aplicare a
amenzilor prevăzute de Legea contabilității nr. 82/1991, cu modificările și
completările ulterioare – publicat la 28 septembrie 2021

Proiect de ordonanță de urgență pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 146/2020
privind Programul IMM FACTOR – Produs de garantare a creditului comercial și a Schemei de ajutor de
stat asociată acestuia, cu modificările ulterioare – publicat la 5 octombrie 2021

Proiect de ordin pentru aprobarea procedurii de îndrumare și asistență a contribuabililor/plătitorilor
acordată de către Agenția Națională de Administrare Fiscală și de coordonare metodologică a 
activității de aplicare unitară a legislației fiscale și procedural fiscale desfășurate de structurile de
asistență contribuabili, precum și în domeniul tehnologiei informației – publicat la 1 octombrie 2021

Proiect de ordonanță de urgență privind administrarea, funcționarea și
implementarea sistemului național privind factura electronică RO e-Factura și
factura electronică în România – publicat la 30 septembrie 2021

https://www.senat.ro/legis/lista.aspx?nr_cls=b447&an_cls=2021
https://www.senat.ro/legis/lista.aspx?nr_cls=b447&an_cls=2021
https://static.anaf.ro/static/33/Anaf/20210928144549_modif_opanaf_2547_280921.zip
https://static.anaf.ro/static/33/Anaf/20210928144549_modif_opanaf_2547_280921.zip
https://static.anaf.ro/static/33/Anaf/20210928171623_proiectopanaf_legea82_1991_28092021.zip
https://static.anaf.ro/static/33/Anaf/20210928171623_proiectopanaf_legea82_1991_28092021.zip
https://mfinante.gov.ro/documents/35673/1020142/proiectougmodifoug146_04102021.docx
https://mfinante.gov.ro/documents/35673/1020142/proiectougmodifoug146_04102021.docx
https://mfinante.gov.ro/documents/35673/1020142/proiectordinanaf_01102021.docx
https://mfinante.gov.ro/documents/35673/1020142/proiectordinanaf_01102021.docx
https://mfinante.gov.ro/documents/35673/1020142/proiectordinanaf_01102021.docx
https://mfinante.gov.ro/documents/35673/1020142/proiectordinanaf_01102021.docx
https://mfinante.gov.ro/documents/35673/1020142/proiectougefactura_01102021.doc
https://mfinante.gov.ro/documents/35673/1020142/proiectougefactura_01102021.doc

