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Acte adoptate
Legea nr. 274/2021 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 118/2020 privind aprobarea
Programului de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii „IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ȘI UTILAJE” – M. Of.
nr. 1.105 din 19 noiembrie 2021
Legea nr. 273/2021 pentru modificarea Legii educației naționale nr. 1/2011 – M. Of. nr. 1.097 din 17 noiembrie
2021
Ordinul nr. 1.832/2021 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind modificarea și
completarea anexei nr. 5 „Procedură pentru emiterea deciziilor de anulare a obligațiilor fiscale în baza
art. 5 din Legea nr. 209/2015 privind anularea unor obligații fiscale și a prevederilor Legii nr. 225/2015 privind
anularea contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru anumite categorii de persoane fizice” la Ordinul
președintelui ANAF nr. 2.202/2015 – M. Of. nr. 1.096 din 17 noiembrie 2021
Ordinul nr. 1.831/2021 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea
Procedurii privind exercitarea opțiunii de utilizare, de către operatorii economici nerezidenți, a sistemului
național privind factura electronică RO e-Factura, precum și a modelului, conținutului și instrucțiunilor de
completare ale formularului (083) „Opțiune privind utilizarea, de către operatorii economici nerezidenți, a
sistemului național privind factura electronică RO e-Factura” – M. Of. nr. 1.096 din 17 noiembrie 2021
Ordinul nr. 773/2021 al președintelui Institutului Național de Statistică privind
pragurile valorice Intrastat pentru colectarea informațiilor statistice de comerț intraUE cu bunuri în anul 2022 – M. Of. nr. 1.091 din 16 noiembrie 2021
Ordinul nr. 1.427/2021 al ministrului finanțelor privind aprobarea Termenilor
finali ai emisiunilor de titluri de stat, denominate în lei și euro, lansate în perioada
18 noiembrie-10 decembrie 2021, în baza Prospectului de bază pentru Programul
FIDELIS de emisiuni de titluri de stat destinate exclusiv investitorilor persoane fizice
emise de MF, ce urmează a fi listate pe piața reglementată administrată de BVB - S.A. și
supravegheată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, aprobat prin Ordinul
ministrului finanțelor publice nr. 2.118/2020 – M. Of. nr. 1.088 din 15 noiembrie 2021
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/2007 al Comisiei din 16 noiembrie 2021 de stabilire a
normelor detaliate de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 904/2010 al Consiliului în ceea ce privește regimul
special pentru întreprinderile mici – Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 407 din 17 noiembrie 2021

Proiecte legislative
Parlamentul României – Senat
Propunere legislativă privind registrul comerțului (B534/2021) – publicată la 12 noiembrie 2021

Ministerul Finanțelor
Proiect de ordin pentru modificarea și completarea reglementărilor contabile aplicabile operatorilor
economici – publicat la 17 noiembrie 2021
Direcția servicii asistență profesională membri
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