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BIROUL PERMANENT 
AL 

CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 
 

  Vă înaintăm, alăturat, Raportul asupra proiectului de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.14/2011 pentru completarea art.2 din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.28/1999 privind obligaţia operatorilor 

economici de a utiliza aparatele de marcat electronice fiscale, transmis cu adresa 

nr.P.L.x. 646 din 21 noiembrie 2011. 

  În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din 

categoria legilor ordinare. 

  Potrivit prevederilor art.75 din Constituţia României, republicată, şi 

ale art.92 alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 

modificările şi completările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră 

decizională.    

 
 

VICEPREŞEDINTE, 
 

Alin Silviu Trăşculescu 
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R A P O R T 
asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 

nr.14/2011 pentru completarea art.2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparatele de 

marcat electronice fiscale 
 
 

  În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru 
industrii şi servicii a fost sesizată, spre dezbatere şi avizare în fond, cu proiectul de 
Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.14/2011 pentru completarea 
art.2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.28/1999 privind obligaţia 
operatorilor economici de a utiliza aparatele de marcat electronice fiscale, 
transmis cu adresa nr.P.L.x. 646 din 21 noiembrie 2011, înregistrat la comisie sub 
nr.23/390 din 22 noiembrie 2011. 
  Consiliul Legislativ, cu avizul nr.906/18.08.2011, avizează favorabil 
proiectul de ordonanţă, cu observaţii şi propuneri preluate de iniţiator. 
  Senatul, în  şedinţa din 16 noiembrie 2011, a adoptat proiectul de lege. 
  Comisia pentru buget, finanţe şi bănci, cu avizul nr.P.L.x 
646/2011/06.12.2011, a avizat favorabil proiectul de lege. 
  Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea articolului 
2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.28/1999 privind obligaţia operatorilor 
economici de a utiliza aparatele de marcat electronice fiscale, în sensul introducerii 
unei excepţii de la obligaţia de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale pentru 
societăţile comerciale, persoane juridice române, care prestează servicii de 
transport public de călători, în trafic intern şi internaţional. 
  Membrii Comisiei pentru industrii şi servicii au examinat proiectul de 
lege în şedinţa din 03 aprilie 2012 şi au hotărât, în unanimitate, să propună Plenului 
Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de lege. 
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  La lucrările comisiei au participat, în calitate de invitaţi, din partea 
Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii: domnii Eusebiu Pistru – secretar de 
stat şi Marin Stancu – consilier şi a Ministerului Finanţelor Publice: domnul 
Marius Atomei – director. 
  La lucrările comisiei, din numărul total de 30 de deputaţi membri ai 
comisiei, au participat  17 deputaţi, 3 deputaţi fiind în protest parlamentar. 
  În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din 
categoria legilor ordinare. 
  Potrivit prevederilor art.75 din Constituţia României, republicată, şi 
ale art.92 alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 
modificările şi completările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră 
decizională. 
 
 
 
 
 
 
 

 
VICEPREŞEDINTE, 

 
Alin Silviu Trăşculescu 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consilieri parlamentari, 
Viorela Gondosş 
Isabela Robe 
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