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Acte adoptate
Ordinul nr. 2.021/2021 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind competența de
administrare a obligațiilor fiscale datorate de persoanele fizice care desfășoară activități economice în mod
independent sau exercită profesii libere – M. Of. nr. 1.225 din 23 decembrie 2021
Ordinul nr. 1.568/2021 al ministrului finanțelor pentru modificarea literei a) a punctului 5.7 din Normele
metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2021, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor
nr. 1.536/2021 – M. Of. nr. 1.214 din 21 decembrie 2021
Ordonanța de urgență nr. 133/2021 a Guvernului privind gestionarea financiară a fondurilor europene
pentru perioada de programare 2021-2027 alocate României din Fondul european de dezvoltare regională,
Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranziție justă – M. Of. nr. 1.207 din 20
decembrie 2021
Ordinul nr. 1.984/1.070/2021 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală
și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate pentru aprobarea Procedurii de
exceptare de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate a persoanelor fizice care
nu au calitatea de contribuabil la sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și a
modelului și conținutului formularului 603 „Declarație pe propria răspundere pentru
exceptarea de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate”
– M. Of. nr. 1.205 din 20 decembrie 2021
Hotărârea nr. 1.262/2021 a Guvernului privind stabilirea procedurii de
restituire la Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale a sumelor
reprezentând indemnizația pentru fiecare zi liberă, decontate potrivit prevederilor
OUG nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinți în vederea
supravegherii copiilor, în situația limitării sau suspendării activităților didactice care
presupun prezența efectivă a copiilor în unitățile de învățământ și în unitățile de
educație timpurie antepreșcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2,
și ale OUG nr. 110/2021 privind acordarea unor zile libere plătite părinților și altor
categorii de persoane în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2
– M. Of. nr. 1.205 din 20 decembrie 2021
Ordinul nr. 1.533/2021 al ministrului finanțelor pentru modificarea Ordinului ministrului finanțelor nr.
3.216/2020 privind instituirea unor măsuri referitoare la transmiterea de documente în format electronic către
Ministerul Finanțelor și unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului – M. Of. nr. 1.203 din 20 decembrie 2021
Ordinul nr. 1.518/2021 al ministrului finanțelor privind aprobarea Deciziei Comisiei fiscale centrale
nr. 1/2021 – M. Of. nr. 1.203 din 20 decembrie 2021
Ordonanța de urgență nr. 130/2021 a Guvernului privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor
termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative – publicată în M. Of. nr. 1.202 din
18 decembrie 2021
Ordonanța de urgență nr. 131/2021 a Guvernului privind modificarea și completarea unor acte normative,
precum și pentru prorogarea unor termene – M. Of. nr. 1.201 din 17 decembrie 2021

Legea nr. 301/2021 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 8/2021 pentru modificarea și completarea
Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal – M. Of. nr. 1.195 din 17 decembrie 2021
Ordinul nr. 1.536/2021 al ministrului finanțelor pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea
exercițiului bugetar al anului 2021 – M. Of. nr. 1.193 din 16 decembrie 2021
Circulara nr. 30/2021 a Băncii Naționale a României privind rata dobânzii plătite la rezervele minime
obligatorii constituite în lei începând cu perioada de aplicare 24 noiembrie – 23 decembrie 2021 – M. Of. nr.
1.193 din 16 decembrie 2021
Decizia de punere în aplicare (UE) 2021/2.258 a Comisiei privind cererea
de înregistrare, în temeiul Regulamentului (UE) 2019/788 al Parlamentului
European și al Consiliului, a inițiativei cetățenești europene intitulate
„«Green VAT» – un TVA verde european menit să stimuleze produsele și
serviciile durabile și ecologice” [notificată cu numărul C(2021) 9041] –
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L456 din 20 decembrie 2021

Proiecte legislative
Parlamentul României – Senat
Propunere legislativă pentru completarea art. 76 alin. (4) din Legea nr.
227/2015 privind Codul fiscal (B602/2021) – publicată la 21 decembrie
2021
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind
Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare (B597/2021) –
publicată la 20 decembrie 2021

Ministerul Finanțelor
Proiect de ordonanţă de urgență a Guvernului pentru modificarea și completarea OUG nr. 110/2017
privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare
de piaţă medie – IMM INVEST ROMÂNIA și pentru modificarea Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobată
prin art. II din OUG nr. 42/2020, şi a OUG nr. 16/2021 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a
întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie – IMM INVEST ROMÂNIA, precum şi pentru modificarea şi completarea Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul
crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobată prin art. II din OUG nr. 42/2020 și a art. 164
din Legea nr.53/2003 – Codul muncii – publicat la 22 decembrie 2021

Proiect de ordin privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare
anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale
Ministerului Finanțelor, precum și pentru reglementarea unor aspecte contabile – publicat la 22
decembrie 2021

Agenția Națională de Administrare Fiscală
Proiect de ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru modificarea Anexei
nr. 4 la OPANAF nr. 3.666/2020 privind aprobarea modelului și conținutului formularelor și
documentelor utilizate în activitatea de verificare documentară – publicat la 22 decembrie 2021
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