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Acte adoptate

Ordinul nr. 1.941/2021 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind modificarea
anexei nr. 2 la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 631/2016 pentru aprobarea
modelului și conținutului unor formulare de înregistrare/anulare a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea
adăugată – M. Of. nr. 1.191 din 16 decembrie 2021

Ordinul nr. 1.942/2021 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind modificarea
anexei la Ordinul preşedintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.387/2021 pentru aprobarea
Procedurii de înregistrare în vederea utilizării unuia dintre regimurile speciale pentru persoanele impozabile
care prestează servicii către persoane neimpozabile sau efectuează vânzări de bunuri la distanță, precum şi
pentru declararea taxei pe valoarea adăugată, potrivit prevederilor art. 314, art. 315 şi art. 315   din Codul fiscal,
în situația în care România este stat membru de înregistrare, precum şi pentru modificarea unor prevederi
procedurale – M. Of. nr. 1.175 din 13 decembrie 2021
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Ordinul nr. 1.458/2021 al ministrului finanțelor pentru aprobarea Procedurii de depunere, manipulare şi
depozitare a bunurilor care constau în obiecte de metale prețioase şi pietre prețioase, sechestrate şi ridicate de
organul de executare silită sau de executorul fiscal, după caz, în condițiile Codului de procedură fiscală, la
unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului care au calitatea de depozitar al acestora – M. Of. nr. 1.186 din
15 decembrie 2021

Legea nr. 295/2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru
prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 – M. Of. nr. 1.183 din 14 decembrie 2021

Ordinul nr. 1.958/2021 al președintelul Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru 
aprobarea Instrucțiunilor privind depunerea la autoritatea vamală a declarațiilor referitoare la nume-
rarul însoțit sau neînsoțit, modelul și modul de emitere a deciziei autorității vamale prevăzute la art. 7 
din Regulamentul (UE) 2018/1.672 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2018 privind
controlul numerarului care intră sau iese din Uniune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.889/2005 
– M. Of. nr. 1.176 din 13 decembrie 2021

Sentința nr. 33/R/2019 din 15 martie 2019 a Curții de Apel Brașov, secția contencios
administrativ și fiscal – M. Of. nr. 1.182 din 14 decembrie 2021

Regulamentul nr. 5/2021 al Băncii Naționale a României pentru modificarea 
şi completarea Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 4/2019 privind
instituțiile de plată şi furnizorii specializați în servicii de informare cu privire la
conturi – M. Of. nr. 1.181 din 14 decembrie 2021

Ordinul nr. 1.940/2021 al președintelui Agenției Naționale de Administrare
Fiscală privind modificarea anexei la Ordinul preşedintelui Agenției Naționale de
Administrare Fiscală nr. 3.631/2015 pentru aprobarea competenței teritoriale de
administrare – M. Of. nr. 1.179 din 14 decembrie 2021
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Direcția servicii asistență profesională membri

Ministerul Finanțelor

Agenția Națională de Administrare Fiscală

Proiect de ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene,
precum şi pentru modificarea unor acte normative – publicat la 15 decembrie 2021

Proiect de ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind competența de
administrare a obligațiilor fiscale datorate de persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în
mod independent sau exercită profesii libere – publicat la 16 decembrie 2021

Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.
59/1934 asupra cecului (B578/2021) – publicată la 15 decembrie 2021

Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art. 25 din
Legea contabilității nr. 82/1991 cu modificările și completările
ulterioare (B576/2021) – publicată la 15 decembrie 2021

Parlamentul României – Senat

Proiecte legislative

Ordinul nr. 2.171/2021 al ministrului mediului, apelor și pădurilor privind modificarea Ordinului ministrului
mediului și gospodăririi apelor nr. 594/2006 pentru aprobarea Certificatului de atestare privind obligațiile la
Fondul pentru mediu – M. Of. nr. 1.167 din 9 decembrie 2021

Legea nr. 287/2021 pentru completarea art. 291 alin. (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal – M. Of. nr.
1.168 din 9 decembrie 2021

Legea nr. 286/2021 pentru completarea alin. (3) al art. 291 din Legea nr.
227/2015 privind Codul fiscal – M. Of. nr. 1.168 din 9 decembrie 2021

Legea nr. 291/2021 pentru modificarea art. 291 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal 
– M.  Of. nr. 1.172 din 10 decembrie 2021
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