
 

 

PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
CAMERA  DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru industrii si servicii 
 

        
 Bucureşti, 03.10.2012 

                                                         Nr.23/182/2012 

 
BIROUL PERMANENT 

CAMEREI DEPUTAŢILOR 

t electronice fiscale, transmisă cu adresa nr.P.l.x. 312 din 03 

ţinutul său, propunerea legislativă face 

onstituţia României, 

ste Cameră decizională. 

     

 

PREŞEDINTE, 

Iulian Iancu 

 
 

 
 

AL 
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R A P O R T 
asupra propunerii legislative privind completarea Legii nr.64/2002 pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.28/1999 privind 
obligaţia agenţilor economici de a utiliza aparate 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 
propunerea privind completarea Legii nr.64/2002 pentru aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.28/1999 privind obligaţia agenţilor economici de a 
utiliza aparate de marcat electronice fiscale, a domnilor deputaţi Mircia 
Giurgiu, Tudor Ciuhodaru şi Petre Movilă, transmisă cu adresa nr.P.l.x. 312 din 
03 septembrie 2012, înregistrată la comisie sub nr.23/182 din 04 septembrie 
2012. 
  Consiliul Legislativ, cu avizul nr.193/16.03.2012, avizează 
favorabil propunerea legislativă cu observaţii şi propuneri. 
  Guvernul, prin actul nr.623/05.04.2012, nu susţine adoptarea 
propunerii legislative. 
  Senatul, în  şedinţa din 25 iunie 2012, a respins propunerea 
legislativă. 
  Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru buget, 
finanţe şi bănci, cu avizele nr.PL-x312/2012/11.09.2012, respectiv 
nr.225/20.09.2012, avizează negativ propunerea legislativă. 
  Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare amendarea 
unor prevederi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.28/1999 privind 
obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice 
fiscale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, propunând: 

- instituirea, în sarcina clienţilor, obligaţia de a solicita bonurile 
fiscale, precum şi de refuza orice fel de tranzacţii comerciale fără emiterea 
bonului fiscal; 

- să constituire contravenţie şi fapta de acceptare de către client a 
tranzacţiei comerciale fără eliberarea bonului fiscal sau acceptarea acestuia cu o 
sumă diminuată faţă de tranzacţia reală; 
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- faptele menţionate să fie sancţionate cu amendă de 10.000 lei 
pentru agenţii economici şi cu amendă de 5.000 lei pentru clienţi. 
  Membrii Comisiei pentru industrii şi servicii au examinat 
propunerea legislativă în şedinţa din 02 octombrie 2012 şi au hotărât, în 
unanimitate, să propună Plenului Camerei Deputaţilor respingerea acesteia, din 
următoarele considerente: 

- sancţionarea clienţilor pentru nerespectarea obligaţiei operatorilor 
economici de a emite bonuri fiscale şi de a le preda clienţilor nu este oportună, 
deoarece ordonanţa reglementează obligaţia operatorilor economici de a emite 
bonuri fiscale clienţilor pentru livrările de bunuri cu amănuntul şi/sau prestările 
de servicii, cu scopul înregistrării veninurilor care stau la baza determinării 
impozitelor şi taxelor datorate bugetului de stat; 

- clientul nu are posibilitatea de a face dovada solicitării bonului 
fiscal de la operatorul aparatului de marcat electronic fiscal care nu i-a predat 
bonul fiscal; 

- sancţionarea clienţilor pentru nesolicitarea bonului fiscal va 
determina dificultăţi în sancţionarea utilizatorilor aparatelor de marcat 
electronice fiscale, în situaţia în care aceştia nu emit bonurile fiscale pentru 
livrările de bunuri cu amănuntul şi/sau prestările de servicii întrucât se va avea 
în vedere obligaţia clientului de a solicita bon fiscal şi nu obligaţia utilizatorului 
de aparate de marcat electronice fiscale de a emite bonul fiscal. 
  La lucrările comisiei au fost prezenţi 26 de deputaţi din totalul de 
28 de deputaţi membri ai comisiei. 
  În raport de obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face 
parte din categoria legilor ordinare. 
  În conformitate cu prevederile art.75 din Constituţia României, 
republicată, Camera decizională pentru această propunere legislativă este 
Camera Deputaţilor. 
 
 
 
 
 

 
                        PREŞEDINTE,                                         SECRETAR, 
 
                          Iulian Iancu                                          Bogdan Tîmpău 
 
   
 
 
 
 
Consilieri parlamentari, 
Viorela Gondoş 
Isabela Robe 
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