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A V I Z  
asupra proiectului de Lege pentru abrogarea alin.(1), (2) şi (4) ale art.40 din Ordonanţa 
Guvernului nr.27/2011 privind transporturile rutiere, precum şi pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.28/1999 privind obligaţia operatorilor 
economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale 

 
În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 

modificările �i completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi imunită�i a fost sesizată, spre 
avizare, cu proiectul de Lege pentru abrogarea alin.(1), (2) şi (4) ale art.40 din Ordonanţa Guvernului 
nr.27/2011 privind transporturile rutiere, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de 
marcat electronice fiscale, transmis cu adresa nr. PLx. 744 din 12 decembrie 2018, înregistrat în 
cadrul Comisiei juridice sub nr.4c-13/1165 din 13.12.2018. 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, conform dispoziţiilor art. 75 din Constituţia 
României, republicată, şi ale art. 92 alin. (9) pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor. 

Senatul a adoptat proiectul de lege în şedinţa din data de 10 decembrie 2018.  

Iniţiativa are ca obiect de reglementare abrogarea unor prevederi cu caracter special din 
Ordonanţa Guvernului nr.27/2011, referitoare la efectuarea transportului rutier naţional contra cost de 
persoane prin servicii regulate numai cu autobuze dotate cu aparate de marcat electronice fiscale şi 
cititoare de carduri, urmând ca această categorie de operatori economici să se doteze cu aparate de 
marcat electronice fiscale. Totodată, prin proiect se preconizează exceptarea de la obligaţia utilizării 
aparatelor de marcat electronice fiscale a încasărilor realizate de operatorii economici care 
efectuează transport rutier internaţional de persoane prin servicii regulate, contra cost, pe bază de 
bilete emise în conformitate cu reglementările în domeniu ale Uniunii Europene, precum şi extinderea 
competenţelor privind constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor în domeniul utilizării 
aparatelor de marcat electronice fiscale de către operatorii de transport rutier naţional de persoane, 
contra cost, prin includerea în categoria organelor constatatoare şi a Inspectoratului de Stat pentru 
Controlul în Transportul Rutier.  

În şedinţa din data de 19 februarie 2019, potrivit art. 61 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au examinat actul normativ supus 
avizării, expunerea de motive şi au avut în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ, cu 
observaţii şi propuneri, transmis cu nr. 858/2018. 

În urma dezbaterilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a hotărât să acorde aviz 
favorabil proiectului de lege.  

Potrivit dispoziţiilor art. 73 din Constituţia României, republicată, prin obiectul său de 
reglementare, proiectul de act normativ se încadrează în categoria legilor ordinare. 
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