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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
CAMERA  DEPUTAȚILOR 

 
 

 

 
  
 

BIROUL PERMANENT  
AL  

CAMEREI DEPUTAȚILOR 
 
 
  Vă înaintăm, alăturat, Raportul comun asupra proiectului de Lege 

pentru modificarea Legii contabilității nr.82/1991, precum și a Ordonanței de 

urgență a Guvernului nr.28/1999 privind obligația operatorilor economici de a 

utiliza aparate de marcat electronice fiscal, trimis spre examinare pe fond, 

Comisiei pentru industrii și servicii și Comisiei pentru buget, finanțe și bănci, cu 

adresa nr.PLx.739/2022 din 23 noiembrie 2022. 

Prin obiectul de reglementare și conținutul său, proiectul de lege 

face parte din categoria legilor ordinare. 

  În conformitate cu prevederile art.75 din Constituția României, 

republicată, și ale art.92 alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaților, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare, Camera Deputaților este 

Cameră decizională. 
 

 
    PREȘEDINTE,           PREȘEDINTE, 
   

 
   Sándor Bende      Bogdan-Iulian Huțucă 

 

Comisia pentru industrii și servicii 
București, 19.12.2022 
Nr. 4c-3/801/2022 

 Comisia pentru buget, finanțe și bănci 
București, 19.12.2022 
Nr. 4c-2/1306/2022 

mihaela.mihai
Original
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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAȚILOR 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
R A P O R T   C O M U N 

asupra proiectului de Lege pentru modificarea Legii contabilității nr.82/1991, precum și a Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr.28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscal 

 
  În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și 

completările ulterioare, Comisia pentru industrii şi servicii și Comisia pentru buget, finanțe și bănci au fost sesizate spre 

dezbatere, în fond, cu proiectul de Lege pentru modificarea Legii contabilității nr.82/1991, precum și a Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr.28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscal, transmis cu 

adresa nr.P.L.x. 739/2022 din 23 noiembrie 2022. 

  Consiliul Legislativ, cu avizul nr.1042/16.09.2022, avizează favorabil propunerea legislativă cu observații și 

propuneri. 

  Consiliul Economic și Social, prin adresa nr.5911/20.09.2022, avizează favorabil proiectul de act normativ. 

Comisia pentru industrii și servicii 
București, 19.12.2022 
Nr. 4c-3/801/2022 

 Comisia pentru buget, finanțe și bănci 
București, 19.12.2022 

Nr. 4c-2/1306/2022 
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  Consiliul Concurenței, prin adresa nr.RG/12851/05.10.2022, menționează faptul că, în urma analizei măsurilor 

propuse, nu au fost identificate elementele care să contravină prevederilor Legii concurenței nr.21/1996, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare, sau normelor din domeniul ajutorului de stat. 

  Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în ședința din 21 noiembrie 2022. 

  Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea unor dispoziţii din Legea contabilității nr.82/1991, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și a unor prevederi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr.28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările 

și completările ulterioare. Potrivit expunerii de motive, inițiativa are ca scop armonizarea prevederilor legate de perioada de 

păstrare şi arhivare a documentelor şi registrelor pe care operatorii economici le pun la dispoziţia organelor de control fiscal cu 

cele de efectuare a inspecţiilor fiscale. În acest sens se propune reducerea termenului de păstrare a datelor înregistrate în 

contabilitate, în conformitate cu reglementările contabile aplicabile, de la 10 ani, cât este în prezent, la 5 ani. 

În conformitate cu prevederile art.62 și ale art.64 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările 

și completările ulterioare, membrii Comisiei pentru buget, finanțe și bănci și cei ai Comisiei pentru industrii şi servicii au 

examinat proiectul de lege în ședințe separate în data de 19 decembrie 2022. 

La lucrările Comisiei pentru buget, finanțe și bănci și ale Comisiei pentru industrii și servicii au fost prezenți deputați 

conform listelor de prezență. 

În urma dezbaterii și a opiniilor exprimate, membrii celor două comisii au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună 

plenului Camerei Deputaților adoptarea proiectului de Lege pentru modificarea Legii contabilității nr.82/1991, precum și a 
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Ordonanței de urgență a Guvernului nr.28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat 

electronice fiscal, cu amendamente admise prevăzute în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezentul raport comun. 

Amendamentele respinse se regăsesc în anexa nr.2. 

  În raport de obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. 

  În conformitate cu prevederile art.75 din Constituția României, republicată, și ale art.92 alin.(9) pct.1 din 

Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Camera Deputaților este Cameră 

decizională. 

 
 

PREȘEDINTE,         PREȘEDINTE,   
 

   Sándor Bende               Bogdan-Iulian Huțucă 
 
 
 
 
 

SECRETAR,         SECRETAR, 
 

   Bogdan Gheorghe Trif              Iulius Marian Firczak  
 
 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar,  Isabela-Patricia Robe          Șef serviciu, Giorgiana Ene 
             Consilier parlamentar, Alexandra Pelea   
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            Anexa nr.1 
 
 

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

 
 

Nr. 
crt. 

Legea contabilităţii nr.82/1991, 
republicată și 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.28/1999, republicată 

Text Senat Text propus de comisie 
(autorul amendamentului admis) Motivare 

1.   Titlul legii: 
LEGE 

pentru modificarea Legii contabilităţii 
nr.82/1991, precum şi a Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.28/1999 
privind obligaţia operatorilor 

economici de a utiliza aparate de 
marcat electronice fiscale 

Nemodificat  

2.   Art.I. - Legea contabilităţii nr.82/1991, 
republicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 454 din 18 iunie 
2008, cu modificările şi completările 
ulterioare, se modifică după cum 
urmează: 

Nemodificat  

3.   
 
 
Art.23. - (1)Persoanele prevăzute la art. 1 
care utilizează sisteme informatice de 
prelucrare automată a datelor au obligaţia 
să asigure prelucrarea datelor înregistrate 
în contabilitate în conformitate cu 
reglementările contabile aplicabile, 

1. La articolul 23, alineatul (1) va avea 
următorul cuprins: 
 
„Art.23. - (1) Persoanele prevăzute la 
art.l care utilizează sisteme informatice 
de prelucrare automată a datelor au 
obligaţia să asigure prelucrarea datelor 
înregistrate în contabilitate în 
conformitate cu reglementările contabile 

1. La articolul 23, alineatul (1) se 
modifică și va avea următorul 
cuprins: 
„Art.23. - (1) Persoanele prevăzute la 
art.l care utilizează sisteme informatice 
de prelucrare automată a datelor au 
obligaţia să asigure prelucrarea datelor 
înregistrate în contabilitate în 
conformitate cu reglementările 
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Nr. 
crt. 

Legea contabilităţii nr.82/1991, 
republicată și 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.28/1999, republicată 

Text Senat Text propus de comisie 
(autorul amendamentului admis) Motivare 

controlul şi păstrarea acestora pe 
suporturi tehnice timp de 10 ani. 
 

aplicabile, controlul şi păstrarea acestora 
pe suporturi tehnice timp de 5 ani 
calculaţi de la data de 1 ianuarie a 
anului următor celui încheierii 
exerciţiului financiar în care au fost 
întocmite.” 

contabile aplicabile, controlul şi 
păstrarea acestora pe suporturi tehnice 
timp de 5 ani calculaţi de la data de 1 
ianuarie a anului următor celui 
încheierii exerciţiului financiar în 
care documentele au fost întocmite.” 
 
Autor: Comisia pentru buget, finanțe și 
bănci 

4.   
 
Art.25. - (1) Registrele de contabilitate 
obligatorii şi documentele justificative 
care stau la baza înregistrărilor în 
contabilitatea financiară se păstrează în 
arhiva persoanelor prevăzute la art. 1 
timp de 10 ani, cu începere de la data 
încheierii exerciţiului financiar în cursul 
căruia au fost întocmite, cu excepţia 
statelor de salarii, care se păstrează 
timp de 50 de ani.  

2. La articolul 25, alineatul (1) va avea 
următorul cuprins: 
„Art.25. - (1) Registrele de contabilitate 
obligatorii şi documentele justificative 
care stau la baza înregistrărilor în 
contabilitatea financiară se păstrează în 
arhiva persoanelor prevăzute la art. 1 
timp de 5 ani, cu începere de la data 
încheierii exerciţiului financiar în cursul 
căruia au fost întocmite.” 

2. Articolul 25 se modifica și va avea 
următorul cuprins: 
„Art.25. - Registrele de contabilitate 
obligatorii şi documentele justificative 
care stau la baza înregistrărilor în 
contabilitatea financiară se păstrează în 
arhiva persoanelor prevăzute la art. 1 
timp de 5 ani, cu începere de la data 
încheierii exerciţiului financiar în 
cursul căruia au fost întocmite, inclusiv 
pentru statele de salarii.” 
 
Autor: Comisia pentru buget, finanțe și 
bănci  
 
 
 
 
 
 
 

Se propune 
completarea 
alin.(1) cu 
sintagma „inclusiv 
pentru statele de 
salarii” și 
abrogarea 
alin..(11), având în 
vedere că 
prevederile art.25 
au fost recent 
modificate prin 
Legea 
nr.195/2022, prin 
introducerea 
alineatului  (11), 
prin care s-a 
reglementat 
păstrarea ștatelor 
de salarii pentru 
care exista 
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Nr. 
crt. 

Legea contabilităţii nr.82/1991, 
republicată și 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.28/1999, republicată 

Text Senat Text propus de comisie 
(autorul amendamentului admis) Motivare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

obligația 
depunerii unei 
declarații fiscale 
sau informative  la 
ANAF, doar 
pentru o perioadă 
de 5 ani. Această 
prevedere, în 
vigoare la această 
dată nu se mai 
justifică, în 
condițiile în care 
prin alin.(1) se 
reglementează 
păstrarea tuturor 
documentelor 
contabile 
obligatorii și a 
celor justificative, 
pentru o perioadă 
de 5 ani.  

5.  (11) Începând cu data de 1 ianuarie 2023, 
statele de salarii pentru care angajatorul 
are o declarație informativă privind 
impozitul reținut la sursă, pe beneficiari 
de venit, conform prevederilor legale sau 
pentru care angajatorul are obligația 
legală de a depune declarația privind 
obligațiile de plată a contribuțiilor 
sociale, impozitului pe venit și evidența 

 Alineatul (11) se abrogă. 
 
Autor: Comisia pentru buget, finanțe și 
bănci  

Nu este necesară 
circumstanțierea 
făcută în alin.(11) 
la ștatele de plată 
pentru care există 
obligația 
depunerii 
declarațiilor 
fiscale sau 
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Nr. 
crt. 

Legea contabilităţii nr.82/1991, 
republicată și 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.28/1999, republicată 

Text Senat Text propus de comisie 
(autorul amendamentului admis) Motivare 

nominală a persoanelor asigurate, la 
Agenția Națională de Administrare 
Fiscală, se păstrează timp de 5 ani. 

informative la 
ANAF, pentru că 
această obligație 
legală există 
pentru toate 
ștatele de plată. 

6.  (2) Prin excepţie de la prevederile alin.(1) 
se pot stabili, în mod justificat, prin ordin 
al ministrului economiei şi finanţelor, 
registrele de contabilitate şi documentele 
justificative care se păstrează timp de 5 
ani. 

 Alineatul (2) se abrogă. 
 
Autor: Comisia pentru buget, finanțe și 
bănci 

În același context, 
propunem și 
abrogarea alin.(2), 
întrucât prin 
completarea și 
modificarea 
alin.(1) în sensul 
propus, acesta nu-
și mai justifică 
existența, fiind 
acoperit de 
prevederile noului 
alin.(1). 
În esență, 
propunerea de 
reducere a 
perioadei de 
păstrare a 
documentelor 
contabile și 
justificative la 
contribuabil, 
inclusiv a ștatelor 
de salarii, are în 
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Nr. 
crt. 

Legea contabilităţii nr.82/1991, 
republicată și 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.28/1999, republicată 

Text Senat Text propus de comisie 
(autorul amendamentului admis) Motivare 

vedere obligațiile 
contribuabililor, 
unele mai vechi, 
altele recent 
introduse în 
legislație ( casele 
de marcat 
conectate la 
ANAF, E-
Factura, SAF-
TE, alte 
declarații 
informative), 
care asigură 
transferul 
operativ, în 
cursul fiecărui 
exercițiu 
financiar, a 
tuturor acestor 
informații și 
documente în 
diferite formate 
electronice la 
ANAF și de aici 
la celelalte 
instituții 
interesate.  
Astfel, nu se mai 
justifică 
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Nr. 
crt. 

Legea contabilităţii nr.82/1991, 
republicată și 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.28/1999, republicată 

Text Senat Text propus de comisie 
(autorul amendamentului admis) Motivare 

menținerea la 
nivelul 
contribuabililor  a 
obligației de 
păstrare și 
arhivare pe 
perioade mai lungi 
decât termenul 
legal al 
prescripției fiscale 
de 5 ani, a unor 
informații și 
documente care, 
tot pe cheltuiala 
contribuabililor, 
au fost deja puse 
la dispoziția 
instituțiilor 
statului, pentru a 
fi utilizate 
conform 
competentelor 
acestora. 
O asemenea dubla 
obligație și 
cheltuiala, in 
sarcina 
contribuabililor ar 
încalcă principiul 
proporționalității, 
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Nr. 
crt. 

Legea contabilităţii nr.82/1991, 
republicată și 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.28/1999, republicată 

Text Senat Text propus de comisie 
(autorul amendamentului admis) Motivare 

reglementat atât la 
nivelul UE cât și 
la nivel național. 

7.   Art.II. - Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.28/1999 privind obligaţia 
operatorilor economici de a utiliza 
aparate de marcat electronice fiscale, 
republicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.75 din 21 ianuarie 
2005, cu modificările şi completările 
ulterioare, se modifică după cum 
urmează: 

Nemodificat  

8.   
 
Art.3. - (4)Memoria fiscală este un 
dispozitiv unic inscriptibil din modulul 
fiscal, care trebuie să permită obligatoriu 
acumulări progresive ale datelor, fără ca 
acestea să poată fi modificate sau şterse, 
precum şi conservarea în timp a acestora 
pe o perioadă de 10 ani de la data 
înlocuirii acesteia. 

1. La articolul 3, alineatul (4) va avea 
următorul cuprins: 
„(4) Memoria fiscală este un dispozitiv 
unic inscriptibil din modulul fiscal, care 
trebuie să permită obligatoriu acumulări 
progresive ale datelor, fară ca acestea să 
poată fi modificate sau şterse, precum şi 
conservarea în timp a acestora pe o 
perioadă de 5 ani.” 

Nemodificat  

9.   
 
Art.4. - (8)Registrul special prevăzut la 
art. 1 alin. (8) şi raportul fiscal de 
închidere zilnică sunt documente avute în 
vedere de către organele fiscale cu ocazia 
verificării veniturilor care stau la baza 
determinării impozitelor şi taxelor 

2. La articolul 4, alineatele (8) şi (9) vor 
avea următorul cuprins: 
„(8) Registrul special prevăzut la art.l 
alin.(8) şi raportul fiscal de închidere 
zilnică sunt documente avute în vedere de 
către organele fiscale cu ocazia verificării 
veniturilor care stau la baza determinării 
impozitelor şi taxelor datorate bugetului 

Nemodificat  
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Nr. 
crt. 

Legea contabilităţii nr.82/1991, 
republicată și 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.28/1999, republicată 

Text Senat Text propus de comisie 
(autorul amendamentului admis) Motivare 

datorate bugetului de stat. Registrul 
special prevăzut la art. 1 alin. (8) se 
arhivează şi se păstrează pe o perioadă 
de 10 ani, iar raportul fiscal de închidere 
zilnică, pe o perioadă de 5 ani. Obligaţia 
privind arhivarea şi păstrarea raportului 
fiscal de închidere zilnică pe o perioadă 
de 5 ani nu se aplică operatorilor 
economici care utilizează aparate de 
marcat electronice fiscale care potrivit 
dispoziţiilor art. 3 alin. (21) nu înglobează 
constructiv dispozitivul de imprimare. 
(9) Operatorii economici care utilizează 
aparate de marcat electronice fiscale 
definite la art. 3 alin. (1) şi (2), la 
umplerea memoriei fiscale, atunci când 
aceasta trebuie înlocuită ca urmare a 
defectării, ori când nu mai poate fi 
folosită de către utilizatori din diverse 
motive, precum şi în cazul în care aceştia 
îşi încetează activitatea, sunt obligaţi să 
asigure păstrarea şi arhivarea memoriilor 
fiscale pentru o perioadă de 10 ani. 

de stat. Registrul special prevăzut la art.l 
alin.(8), precum şi raportul fiscal de 
închidere zilnică se arhivează şi se 
păstrează pe o perioadă de 5 ani. 
Obligaţia privind arhivarea şi păstrarea 
raportului fiscal de închidere zilnică pe o 
perioadă de 5 ani nu se aplică operatorilor 
economici care utilizează aparate de 
marcat electronice fiscale care, potrivit 
dispoziţiilor art.3 alin.(21), nu înglobează 
constructiv dispozitivul de imprimare. 
 
(9) Operatorii economici care utilizează 
aparate de marcat electronice fiscale 
definite la art.3 alin.(l) şi (2), la umplerea 
memoriei fiscale, atunci când aceasta 
trebuie înlocuită ca urmare a defectării, 
ori când nu mai poate fi folosită de către 
utilizatori din diverse motive, precum şi 
în cazul în care aceştia îşi încetează 
activitatea, sunt obligaţi să asigure 
păstrarea şi arhivarea memoriilor fiscale 
pentru o perioadă de 5 ani.” 
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Anexa nr.2 
 
 

A M E N D A M E N T E    R E S P I N S E 
 

 
 

Nr. 
crt. 

Legea contabilităţii 
nr.82/1991, republicată și 
Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.28/1999, 

republicată 

Text Senat Amendament propus/Autor 
Motivare susținerii/ 

Motivarea 
respingerii 

Camera 
Decizională 

1.   
 
Art.23. - (1) Persoanele 
prevăzute la art.1 care 
utilizează sisteme 
informatice de prelucrare 
automată a datelor au 
obligaţia să asigure 
prelucrarea datelor 
înregistrate în contabilitate 
în conformitate cu 
reglementările contabile 
aplicabile, controlul şi 
păstrarea acestora pe 
suporturi tehnice timp de 10 
ani. 

1. La articolul 23, alineatul (1) 
va avea următorul cuprins: 
„Art.23. - (1) Persoanele 
prevăzute la art.1 care utilizează 
sisteme informatice de prelucrare 
automată a datelor au obligaţia să 
asigure prelucrarea datelor 
înregistrate în contabilitate în 
conformitate cu reglementările 
contabile aplicabile, controlul şi 
păstrarea acestora pe suporturi 
tehnice timp de 5 ani calculați de 
la data de 1 ianuarie a anului 
următor celui încheierii 
exercițiului financiar în care au 
fost întocmite.” 

1. La articolul 23, alineatul (1) va avea 
următorul cuprins: 
„Art.23. - (1) Persoanele prevăzute la 
art.1 care utilizează sisteme informatice de 
prelucrare automată a datelor au obligaţia să 
asigure prelucrarea datelor înregistrate în 
contabilitate în conformitate cu 
reglementările contabile aplicabile, 
controlul şi păstrarea acestora pe suporturi 
tehnice timp de 5 ani calculați de la data de 
1 iulie a anului următor celui încheierii 
exercițiului financiar în care au fost 
întocmite.” 
 
Autor: Viorel Băltărețu, deputat USR 

Motivarea susținerii: 
Pentru armonizare 
cu prevederile 110 
Cod Procedură 
fiscală, privind 
prescriptia dreptului 
de  stabili creanțe 
fiscale care se 
calculează de la 1 
iulie a anului 
următor celui pentru 
care se datorează 
obligația fiscală. 
Motivarea 
respingerii: 
Respins prin vot. 

Camera 
Deputaților 

2.   
 
Art.25. - (1) Registrele de 
contabilitate obligatorii şi 
documentele justificative 
care stau la baza 

2. La articolul 25, alineatul (1) 
va avea următorul cuprins: 
„Art.25. - (1) Registrele de 
contabilitate obligatorii şi 
documentele justificative care stau 
la baza înregistrărilor în 

2. La articolul 25, alineatul (1) va avea 
următorul cuprins: 
„Art.25. - (1) Registrele de contabilitate 
obligatorii şi documentele justificative care 
stau la baza înregistrărilor în contabilitatea 
financiară se păstrează în arhiva persoanelor 

Motivarea susținerii: 
Pentru armonizare 
cu prevederile 110 
Cod Procedură 
fiscală, privind 
prescriptia dreptului 

Camera 
Deputaților 

https://idrept.ro/00112562.htm#art=1
https://idrept.ro/00112562.htm#art=1
https://idrept.ro/00112562.htm#art=1
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Nr. 
crt. 

Legea contabilităţii 
nr.82/1991, republicată și 
Ordonanţa de urgenţă a 
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înregistrărilor în 
contabilitatea financiară se 
păstrează în arhiva 
persoanelor prevăzute 
la art.1 timp de 10 ani, cu 
începere de la data 
încheierii exerciţiului 
financiar în cursul căruia au 
fost întocmite, cu excepţia 
statelor de salarii, care se 
păstrează timp de 50 de 
ani. 

contabilitatea financiară se 
păstrează în arhiva persoanelor 
prevăzute la art.1 timp de 5 ani, cu 
începere de la data încheierii 
exerciţiului financiar în cursul 
căruia au fost întocmite.” 
 

prevăzute la art.1 timp de 5 ani calculați de 
la data de 1 iulie a anului următor celui 
încheierii exercițiului financiar în care au 
fost întocmite.” 
 
Autor: Viorel Băltărețu, deputat USR 
 

de  stabili creanțe 
fiscale care se 
calculează de la 1 
iulie a anului 
următor celui pentru 
care se datorează 
obligația fiscală. 
Motivarea 
respingerii: 
Respins prin vot. 

3.   
 
Art.4. - (8) Registrul 
special prevăzut la art.1 
alin.(8) şi raportul fiscal de 
închidere zilnică sunt 
documente avute în vedere 
de către organele fiscale cu 
ocazia verificării veniturilor 
care stau la baza 
determinării impozitelor şi 
taxelor datorate bugetului 
de stat. Registrul special 
prevăzut la art.1 alin.(8) se 
arhivează şi se păstrează pe 
o perioadă de 10 ani, iar 
raportul fiscal de 

2. La articolul 4, alineatele (8) și 
(9) vor avea următorul cuprins: 
„(8) Registrul special prevăzut la 
art.1 alin. (8) şi raportul fiscal de 
închidere zilnică sunt documente 
avute în vedere de către organele 
fiscale cu ocazia verificării 
veniturilor care stau la baza 
determinării impozitelor şi taxelor 
datorate bugetului de stat. 
Registrul special prevăzut la art.1 
alin.(8), precum și raportul 
fiscal de închidere zilnică se 
arhivează şi se păstrează pe o 
perioadă de 5 ani. Obligaţia 
privind arhivarea şi păstrarea 
raportului fiscal de închidere 

2. La articolul 4, alineatele (8) și (9) vor 
avea următorul cuprins: 
„(8) Registrul special prevăzut la art.1 alin. 
(8) şi raportul fiscal de închidere zilnică sunt 
documente avute în vedere de către organele 
fiscale cu ocazia verificării veniturilor care 
stau la baza determinării impozitelor şi 
taxelor datorate bugetului de stat. Registrul 
special prevăzut la art.1 alin.(8), precum și 
rapoartele fiscale de închidere zilnică se 
arhivează şi se păstrează pe o perioadă de 5 
ani, calculați de la data de 1 iulie a anului 
următor celui încheierii exercițiului 
financiar în care au fost emise. Obligaţia 
privind arhivarea şi păstrarea raportului 
fiscal de închidere zilnică pe o perioadă de 5 
ani nu se aplică operatorilor economici care 

Motivarea susținerii: 
Pentru armonizare 
cu prevederile 110 
Cod Procedură 
fiscală, privind 
prescriptia dreptului 
de  stabili creanțe 
fiscale care se 
calculează de la 1 
iulie a anului 
următor celui pentru 
care se datorează 
obligația fiscală. 
Motivarea 
respingerii: 
Respins prin vot. 

Camera 
Deputaților 
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închidere zilnică, pe o 
perioadă de 5 ani. 
Obligaţia privind arhivarea 
şi păstrarea raportului fiscal 
de închidere zilnică pe o 
perioadă de 5 ani nu se 
aplică operatorilor 
economici care utilizează 
aparate de marcat 
electronice fiscale care 
potrivit dispoziţiilor art.3 
alin.(21) nu înglobează 
constructiv dispozitivul de 
imprimare. 

zilnică pe o perioadă de 5 ani nu 
se aplică operatorilor economici 
care utilizează aparate de marcat 
electronice fiscale care potrivit 
dispoziţiilor art.3 alin.(21) nu 
înglobează constructiv 
dispozitivul de imprimare. 
 
 
 
 

utilizează aparate de marcat electronice 
fiscale care potrivit dispoziţiilor art.3 
alin.(21) nu înglobează constructiv 
dispozitivul de imprimare. 
 
Autor: Viorel Băltărețu, deputat USR 
 

 


