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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 

CAMERA  DEPUTAŢILOR 
Comisia pentru industrii si servicii 

 
             Bucureşti, 03.10.2008 
                                 Nr.23/259/2008 
 
 
 
 

BIROUL PERMANENT 
AL 

CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 
 
 

Vă înaintăm, alăturat, Raportul asupra propunerii legislative privind 

modificarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.28/1999 privind obligaţia 

agenţilor economici de a utiliza aparatele de marcat electronice fiscale, modificată şi 

completată prin Ordonanţa nr.47/2007 privind reglementarea unor măsuri financiar-

fiscale, transmisă cu adresa nr.P.l.x 312 din 12 mai 2008 şi înregistrată cu nr.23/259 

din 13 mai 2008. 

  În raport de obiectul şi conţinutul reglementării, propunerea legislativă 

face parte din categoria legilor ordinare. 

 
 

    
 

PREŞEDINTE, 
 

Iulian Iancu 
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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
CAMERA  DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru industrii si servicii 
 

                                                                                                                                                           Bucureşti, 03.10.2008 
                                                                                            Nr.23/259/2008 
 

 
 

R A P O R T 
asupra propunerii legislative privind modificarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.28/1999 privind 

obligaţia agenţilor economici de a utiliza aparatele de marcat electronice fiscale, modificată şi completată prin 
Ordonanţa nr.47/2007 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale 

 
 
 

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările 
ulterioare, Comisia pentru industrii şi servicii a fost sesizată, spre dezbatere, în fond, cu propunerea legislativă privind 
modificarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.28/1999 privind obligaţia agenţilor economici de a utiliza aparatele 
de marcat electronice fiscale, modificată şi completată prin Ordonanţa nr.47/2007 privind reglementarea unor măsuri 
financiar-fiscale, transmisă cu adresa nr.P.l.x 312 din 12 mai 2008 şi înregistrată cu nr.23/259 din 13 mai 2008. 
  Potrivit prevederilor art.75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 alin.(9) pct.2 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră 
decizională. 
  Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins prezenta propunere legislativă în şedinţa din 6 mai 
2008. 
  Consiliul Legislativ a avizat favorabil iniţiativa legislativă, conform avizului nr.1670 din 05.12.2007. 

Guvernul, prin punctul său de vedere transmis prin adresa nr.130 din 16.01.2008, nu susţine adoptarea 
acestei propuneri legislative. 
  Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a avizat favorabil iniţiativa legislativă. 
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  Propunerea legislativă supusă dezbaterii are ca obiect de reglementare modificarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.28/1999 privind obligaţia agenţilor economici de a utiliza aparatele de marcat electronice fiscale, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
  În conformitate cu prevederile art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, membrii comisiei 
au examinat propunerea legislativă sus-menţionată, în şedinţa din 1 octombrie 2008. 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 22 deputaţi din totalul de 23 deputaţi membri ai comisiei. 
Membrii comisiei au examinat iniţiativa legislativă, punctul de vedere al Guvernului, avizul favorabil al 

Consiliului Legislativ şi avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi. 
În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, să 

propună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea propunerii legislative privind modificarea Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr.28/1999 privind obligaţia agenţilor economici de a utiliza aparatele de marcat electronice fiscale, 
modificată şi completată prin Ordonanţa nr.47/2007 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, cu 
amendamente admise. 

În raport de obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare. 
 

 
I.  A M E N D A M E N T E     A D M I S E 

 
 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţiator Amendamente admise Motivaţia 

0 1 2 3 
1  Titlul legii 

LEGE 
privind modificarea Ordonanţei de Urgenţă a 

Guvernului nr.28/1999 privind obligaţia agenţilor 
economici de a utiliza aparatele de marcat electronice 

fiscale, modificată şi completată prin Ordonanţa 
nr.47/2007 privind reglementarea unor măsuri 

financiar-fiscale 
 

 

 
 



 3

0 1 2 3 
2 I. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 

nr.28/1999 privind obligaţia agenţilor 
economici de a utiliza aparatele de marcat 
electronice fiscale, modificată şi completată 
prin Ordonanţa nr.47/2007 privind 
reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, 
publicată în Monitorul Oficial, Partea I, 
nr.603/31.VIII.2007, se modifică după cum 
urmează: 
 

Art.I. – Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 
nr.28/1999 privind obligaţia agenţilor economici de a 
utiliza aparatele de marcat electronice fiscale, 
modificată şi completată prin Ordonanţa nr.47/2007 
privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, se 
modifică şi se completează după cum urmează: 
 

 

3 1. Litera a) a articolului 2 se completează 
după cum urmează: 
a) comerţul cu caracter ocazional sau 
permanent cu produse agricole, efectuat de 
către producătorii agricoli individuali, respectiv 
de către comercianţi, persoane fizice sau 
juridice în pieţe, târguri, oboare sau alte locuri 
publice autorizate, livrările de bunuri efectuate 
prin automate comerciale, serviciile de parcări 
auto a căror contravaloare se încasează prin 
automate, precum şi activităţile de jocuri de 
noroc desfăşurate cu mijloace tehnice de joc ce 
funcţionează pe baza acceptatoarelor de 
bancnote sau monede. 
 

1. Litera a) a articolului 2 se completează după cum 
urmează: 
a) comerţul ocazional cu produse agricole autohtone 
efectuat de către producătorii agricoli individuali 
deţinători de autorizaţie, în pieţe, târguri, oboare sau 
alte locuri publice autorizate, livrările de bunuri 
efectuate prin automatele comerciale, serviciile de 
parcări auto a căror contravaloare se încasează prin 
automate, precum şi activităţile de jocuri de noroc 
desfăşurate cu mijloace tehnice de joc ce funcţionează 
pe baza acceptatoarelor de bancnote sau monede; 
 
Dep.Ioan Bivolaru – PSD 

- Este necesară precizarea că 
această facilitate este acordată 
numai producătorilor agricoli 
individuali deţinători de 
autorizaţie  emisă  de  autorităţile 
administraţiei publice locale, în 
condiţiile legii, pentru 
comercializarea ocazională a 
produselor agricole exclusiv 
autohtone. 
- Practica europeană vizează 
dotarea comercianţilor de 
produse, inclusiv agricole, cu 
case de marcat. 
Propunerea cum a fost formulată 
astfel nu delimitează micii 
comercianţi de comercianţii de 
anvergură cum sunt în cazul 
supermarket-urilor. 
 

4 2. Abrogarea lit.e), nou introduse la alineatul 
(6) al articolului 4. 
 

2. Litera e) a alin.(6) a art.4 se abrogă. 
 
 

 

5  3. Litera l) a articolului 10 se completează şi va avea 
următorul cuprins: 
l) nerespectarea obligaţiei de a păstra şi arhiva rola 

Practica a dovedit că în cazul 
serviciilor de transport în regim 
de taxi această obligaţie nu este 
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0 1 2 3 
jurnal, raportul fiscal de închidere zilnică şi registrul 
special, prevăzut la art.1 alin.(4), cu excepţia 
activităţii de transport în regim de taxi. 
 
Dep.Ioan Bivolaru – PSD 
 

justificată fiind inoperabilă, 
producând operatorilor cheltuieli 
suplimentare inutile cu emiterea, 
păstrarea şi arhivarea. 
Se dovedeşte că păstrarea şi 
arhivarea rapoartelor fiscale de 
închidere lunară este suficientă. 
Direcţia de specialitate din 
cadrul Ministerului Economiei şi 
Finanţelor este de acord cu 
această amendare. 
 

6  II. Hotărârea Guvernului nr.479/2003 privind 
aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.28/1999 privind 
obligaţia agenţilor economici de a utiliza aparate de 
marcat electronice fiscale, va fi modificată în mod 
corespunzător. 
 

 

7 II. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 
nr.28/1999 privind obligaţia agenţilor 
economici de a utiliza aparatele de marcat 
electronice fiscale, cu modificările propuse se 
va republica, dându-se textelor o nouă 
numerotare. 
 

III. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.28/1999 
privind obligaţia agenţilor economici de a utiliza 
aparatele de marcat electronice fiscale, cu modificările 
propuse se va republica, dându-se textelor o nouă 
numerotare. 
 

 

 
 
                                  PREŞEDINTE,                                                                      SECRETAR, 
 
                                 Iulian Iancu                                                                        Aurelia Vasile 
 
Consilieri parlamentari, 
Viorela Gondoş 
Silvia Vlăsceanu 
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