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NOUTĂȚI LEGISLATIVE
DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ PENTRU
CONTRIBUABILI

Actele normative cu incidență în materie fiscală
publicate în Monitorul Oficial al României
în perioada 4 - 8 octombrie 2021
1. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 110/2021 privind acordarea unor zile
libere plătite părinților și altor categorii de persoane în contextul răspândirii
coronavirusului SARS-CoV-2 (Monitorul Oficial nr. 945 din 4 octombrie 2021)
2. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2021 pentru stabilirea unor măsuri de
protecție socială a angajaților și a altor categorii profesionale în contextul interzicerii,
suspendării ori limitării activităților economice, determinate de situația
epidemiologică generată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 (Monitorul
Oficial nr. 945 din 4 octombrie 2021)
3. Hotărârea Guvernului nr. 1071/2021 pentru stabilirea salariului de bază minim
brut pe țară garantat în plată(Monitorul Oficial nr. 950 din 5 octombrie 2021)
4. Ordinul ministrului finanțelor și ministrului muncii și protecției sociale nr.
1244/901/2021 privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acordă sub
formă de tichet de creșă pentru semestrul II al anului 2021(Monitorul Oficial nr. 956
din 6 octombrie 2021)
5. Ordinul ministrului finanțelor și ministrului muncii și protecției sociale nr.
1245/902/2021 pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă
pentru semestrul II al anului 2021(Monitorul Oficial nr. 956 din 6 octombrie 2021)
6. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 120/2021 privind administrarea,
funcționarea și implementarea sistemului național privind factura electronică RO eFactura și factura electronică în România, precum și pentru completarea Ordonanței
Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cărții de identitate a
vehiculului și certificarea autenticității vehiculelor rutiere în vederea introducerii pe
piață, punerii la dispoziție pe piață, înmatriculării sau înregistrării în România,
precum și supravegherea pieței pentru acestea(Monitorul Oficial nr. 960 din 7
octombrie 2021)
7. Lege nr.241/2021 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.15/2019 pentru
reglementarea unor măsuri fiscal bugetare(Monitorul Oficial nr. 965 din 8 octombrie
2021)
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