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1.  Legea nr.  58/2021 pentru  aprobarea  Ordonanței  de  urgență  a  Guvernului  nr.
211/2020 privind prelungirea aplicării unor măsuri de protecție socială adoptate în
contextul  răspândirii  coronavirusului  SARS-CoV-2,  precum  și  pentru  modificarea
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate
salariaților  și  angajatorilor  în  contextul  situației  epidemiologice  determinate  de
răspândirea  coronavirusului  SARS-CoV-2,  precum  și  pentru  stimularea  creșterii
ocupării forței de muncă (MO nr. 345 din 5 aprilie 2021)

2.  Legea nr.  59/2021 privind  aprobarea  Ordonanței  de urgență a  Guvernului  nr.
182/2020 pentru  completarea  Ordonanței  de  urgență  a  Guvernului  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, precum și a art.
6 din Ordonanța de urgență a Guvernului  nr.  132/2020 privind măsuri de sprijin
destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate
de răspândirea coronavirusului  SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii
ocupării forței de muncă (MO nr. 352 din 6 aprilie 2021)

3.  Legea nr.  60/2021 privind  aprobarea  Ordonanței  de urgență a  Guvernului  nr.
162/2020  pentru  completarea  Ordonanței  de  urgență  a  Guvernului  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 (MO nr. 352 din 6 aprilie 2021)

4.  Hotarârea Guvernului nr. 409/2021 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr.
1.174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei
la motorina utilizată în agricultură (MO nr. 364 din 8 aprilie 2021)
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5.  O  rdonanța  de  urgență  a  Guvernului  nr.     26/2021   pentru  modificarea  şi
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi
indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor (MO nr. 363 din 8 aprilie 2021)

6.  Ordinul  ministrului  finanțelor  nr.  474/2021 privind  modificarea  Ordinului
ministrului finanțelor publice nr. 221/2016 pentru aprobarea configurației Codului de
accize și a Nomenclatorului codurilor de produse accizabile armonizate. (MO nr. 361
din 8 aprilie 2021) 
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