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BIROUL PERMANENT 
AL 

CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 
 

  Vă înaintăm, alăturat, Raportul suplimentar asupra propunerii 

legislative privind modificarea Legii nr.64 din 16 ianuarie 2002 pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.28/1999 privind obligaţia agenţilor 

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

nr.P.l.x. 482 din 14 septembrie 2010. 

  În raport de obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă 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. 

      

 
 

PREŞEDINTE, 
 

Iulian Iancu 
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R A P O R T  S U P L I M E N T A R 
asupra propunerii legislative privind modificarea Legii nr.64 din 16 ianuarie 

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 
legislativă privind modificarea Legii nr.64 din 16 ianuarie 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 
PD-L: Nicuşor Păduraru, Cristian Petrescu, Mircea Marin, George Ionescu, Doru 
Braşoan Leşe, Clement Negruţ, Gheorghe Roman, Gabriel Andronache, Marian 
Avram, Lucian Nicolae Bode, Constantin Chiriţă, Stelian Fuia, Tinel Gheorghe, 
Gheorghe Ialomiţeanu, Corneliu Olar, Mihail Boldea, Florian Daniel Geantă, 
Zanfir Iorguş, transmisă cu adresa nr.P.L.x. 482 din 14 septembrie 2010, 
înregistrată la comisie sub nr.23/244 din 15 septembrie 2010. 
  Consiliul Legislativ, cu avizul nr.258/17.03.2010, avizează favorabil 
propunerea legislativă cu observaţii şi propuneri. 
  Guvernul, prin actul nr.1391/31.05.2010, susţine adoptarea propunerii 
legislative sub rezerva însuşirii unor observaţii şi propuneri. 
  Senatul, în  şedinţa din 8 septembrie 2010, a respins propunerea 
legislativă. 
  Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, cu avizul 
nr.P.l.x.482/28.09.2010, a avizat favorabil propunerea legislativă, iar Comisia 
pentru buget, finanţe şi bănci, cu avizul nr.436/13.10.2010, a avizat negativ 
propunerea legislativă. 
  Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.28/1999 privind obligaţia operatorilor 
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economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, propunându-se următoarele: 
  - modificarea definiţiei dată distribuitorului autorizat; 
  - modificarea funcţiilor esenţiale pe care trebuie să le îndeplinească 
aparatele de marcat electronice; 

- abrogarea alineatului (2) al articolului 4 cu privire la definirea rolei – 
jurnal şi la obligativitatea de a fi păstrată în arhiva operatorilor economici, timp de 
2 ani, de la data încheierii exerciţiului financiar în cursul căruia a fost întocmit. 
  Membrii Comisiei pentru industrii şi servicii au examinat propunerea 
legislativă în şedinţele din 19 şi 24 noiembrie 2010 şi au hotărât, în unanimitate, să 
propună Plenului Camerei Deputaţilor adoptarea propunerii legislative privind 
modificarea Legii nr.64 din 16 ianuarie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.28/1999 privind obligaţia agenţilor economici de a utiliza 
aparate de marcat electronice fiscale, cu amendamente admise. 
  La lucrările comisiei au participat invitaţi din partea Gărzii Financiare 
sub conducerea domnului comisar general Ladanyi Arpaid. 
  La lucrările comisiei au fost prezenţi 22 de deputaţi din totalul de 26 
de deputaţi membri ai comisiei. 
 

* * 
* 

   
În şedinţa din data de 09 noiembrie 2011, în temeiul art.70 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările 
ulterioare, Plenul Camerei Deputaţilor a hotărât retrimiterea propunerii legislative 
la comisia sesizată în fond, transmisă cu adresa nr.P.L.x. 482 din 10 noiembrie 
2011, înregistrată la comisie sub nr.23/244 din 11 noiembrie 2011. 
  Reexaminarea propunerii legislative a avut loc în şedinţa comisiei din 
data de 02 octombrie 2012. 
  În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de 
voturi, respingerea propunerii legislative, din următoarele considerente: 
  - rola jurnal este un document util, prin care sunt înregistrate toate 
informaţiile din bonul fiscal, în timp ce în memoria fiscală sunt înregistrate datele 
de sinteză cu caracter fiscal, provenite din rapoartele fiscale de închidere zilnică 
(valorile totale zilnice ale operaţiunilor şi taxa pe valoarea adăugată aferentă, 
numărul bonurilor fiscale emise zilnic); 
  - în interesul controlului operaţiunilor efectuate şi/sau înregistrate, este 
necesar să fie disponibile toate datele referitoare la operaţiunile în cauză, aşa cum 
sunt ele înscrise pe bonurile fiscale şi rola jurnal. Rola jurnal reprezintă exemplarul 
2 al bonului fiscal, în condiţiile în care bunurile sunt predate clienţilor, iar datele 
înscrise în acestea nu mai sunt accesibile. Prin analogie, în cazul facturilor fiscale, 
se păstrează şi se prezintă controlului şi exemplarul 2 al facturii, nu doar un 
document cuprinzând totalul zilnic al facturilor emise. 
  La lucrările comisiei au fost prezenţi 26 de deputaţi din totalul de 28 
de deputaţi membri ai comisiei. 
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  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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