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Acte adoptate

Hotărârea nr. 1.242/2021 a Guvernului privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu
data de 9 decembrie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și
combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 – M. Of. nr. 1.166 din 8 decembrie 2021

Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990 (B563/2021) –
publicată la 8 decembrie 2021

Ordinul nr. 1.459/2021 al ministrului finanțelor pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice
privind utilizarea şi completarea ordinului de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) şi a ordinului de plată
multiplu electronic (OPME), aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 246/2005, şi de modificare şi
completare a anexei la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.139/2017 privind aprobarea emiterii titlurilor
de stat destinate populaţiei, prin intermediul unităţilor operative ale Trezoreriei Statului, în cadrul Programului
Tezaur – M. Of. nr. 1.164 din 8 decembrie 2021

Regulamentul nr. 4/2021 al Băncii Naționale a României privind raportarea de date și informații 
statistice la Banca Națională a României - M. Of. nr. 1.163 din 8 decembrie 2021

Legea nr. 280/2021 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 138/2020 pentru
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 118/2020 privind aprobarea
Programului de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii „IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ŞI
UTILAJE” - M. Of. nr. 1.148 din 2 decembrie 2021

Legea nr. 282/2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 203/2018 privind măsuri 
de eficientizare a achitării amenzilor contravenţionale – M. Of. nr. 1.149 din 2 decembrie 2021

Legea nr. 281/2021 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2021 
privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare – M. Of. nr. 1.149 din
2 decembrie 2021

Ordinul nr. 1.489/2021 al ministrului finanțelor privind prospectul de emisiune a
titlurilor de stat destinate populaţiei, prin intermediul unităţilor operative ale
Trezoreriei Statului şi prin subunităţile poştale din reţeaua Companiei Naţionale
„Poşta Română” - S.A., în cadrul Programului Tezaur, aferent lunii decembrie 2021 -
M. Of. nr. 1.148 din 2 decembrie 2021
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Agenția Națională de Administrare Fiscală

Proiect de ordin pentru aprobarea unor proceduri de colectare a creanţelor bugetare reprezentând TVA
datorată de contribuabilii care aplică regimurile speciale prevăzute de art. 314, art. 315 și art. 315   din
Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare – publicat la 8 decembrie
2021
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Proiect de ordin pentru modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală
nr. 2.921/2016 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare fiscală, din oficiu sau la cererea altei
autorităţi care administrează creanţe fiscale, a unui subiect de drept fiscal care nu şi-a îndeplinit
obligaţia de înregistrare fiscală, potrivit legii – publicat la 6 decembrie 2021

https://static.anaf.ro/static/33/Anaf/20211208154948_proiect_colectare_creante_081221.zip
https://static.anaf.ro/static/33/Anaf/20211208154948_proiect_colectare_creante_081221.zip
https://static.anaf.ro/static/33/Anaf/20211208154948_proiect_colectare_creante_081221.zip
https://static.anaf.ro/static/33/Anaf/20211208154948_proiect_colectare_creante_081221.zip
https://static.anaf.ro/static/33/Anaf/20211208154948_proiect_colectare_creante_081221.zip
https://static.anaf.ro/static/33/Anaf/20211208154948_proiect_colectare_creante_081221.zip
https://static.anaf.ro/static/33/Anaf/20211206160849_inreg_oficiu_061221.zip
https://static.anaf.ro/static/33/Anaf/20211206160849_inreg_oficiu_061221.zip

