
Guvernul României 

Ordonanţa de urgenţa  nr. 57/2015 privind 
salarizarea personalului pla tit din fonduri 
publice î n anul 2016, prorogarea unor 
termene, precum şi unele ma suri fiscal-
bugetare 
În vigoare de la 11.12.2015 

  

Art. 38. 

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: 

1. La articolul 31, alineatul (5) va avea următorul cuprins: 

" 

(5) Procedura de conectare a aparatelor de marcat electronice fiscale la sistemul 

informatic naţional de supraveghere şi monitorizare a datelor fiscale se aprobă prin 

ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, până la data de 1 

februarie 2018." 

2. La articolul 5, alineatul (14) va avea următorul cuprins: 

" 

(14) Avizele privind distribuţia aparatelor de marcat electronice fiscale acordate 

distribuitorilor autorizaţi îşi menţin valabilitatea până la data expirării, dar nu mai târziu 

de data de 1 ianuarie 2017." 

3. La articolul 10, litera aa) va avea următorul cuprins: 

" 

http://lege5.ro/Gratuit/giztsmrq/ordonanta-de-urgenta-nr-28-1999-privind-obligatia-operatorilor-economici-de-a-utiliza-aparate-de-marcat-electronice-fiscale?pid=&d=2015-12-16
http://lege5.ro/Gratuit/giztsmrq/ordonanta-de-urgenta-nr-28-1999-privind-obligatia-operatorilor-economici-de-a-utiliza-aparate-de-marcat-electronice-fiscale?pid=81036561&d=2015-12-16#p-81036561
http://lege5.ro/Gratuit/giztsmrq/ordonanta-de-urgenta-nr-28-1999-privind-obligatia-operatorilor-economici-de-a-utiliza-aparate-de-marcat-electronice-fiscale?pid=81036562&d=2015-12-16#p-81036562
http://lege5.ro/Gratuit/giztsmrq/ordonanta-de-urgenta-nr-28-1999-privind-obligatia-operatorilor-economici-de-a-utiliza-aparate-de-marcat-electronice-fiscale?pid=81036563&d=2015-12-16#p-81036563


aa) comercializarea de către distribuitorii autorizaţi sau de către unităţile din reţeaua 

acestora acreditate pentru comercializare a aparatelor de marcat electronice fiscale 

definite la art. 3 alin. (1), după data de 1 ianuarie 2017;". 

Art. 39. 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 91/2014 pentru modificarea şi completarea 

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

economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, publicată în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, nr. 966 din 30 decembrie 2014, aprobată cu modificări prin 

Legea nr. 267/2015, se modifică după cum urmează: 

1. Articolul II va avea următorul cuprins: 

" 

Art. II. 

(1) Începând cu data de 1 octombrie 2016, Comisia autorizează numai distribuitori 

pentru aparatele de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (2) din Ordonanţa 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. 

(2) Începând cu data de 1 ianuarie 2017, se interzice comercializarea aparatelor de 

marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 28/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

(3) Începând cu data de 1 aprilie 2017, operatorii economici care au calitatea de mari 

contribuabili, potrivit dispoziţiilor legale, au obligaţia de a utiliza numai case de marcat 

definite la art. 3 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

(4) Începând cu data de 1 iulie 2017, operatorii economici care au calitatea de 

contribuabili mijlocii, potrivit dispoziţiilor legale, au obligaţia de a utiliza numai case de 

marcat definite la art. 3 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

(5) Începând cu data de 1 noiembrie 2017, operatorii economici care au calitatea de 

contribuabili mici, potrivit dispoziţiilor legale, au obligaţia de a utiliza numai case de 

marcat definite la art. 3 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

http://lege5.ro/Gratuit/gqydsojwg4/ordonanta-de-urgenta-nr-91-2014-pentru-modificarea-si-completarea-ordonantei-de-urgenta-a-guvernului-nr-28-1999-privind-obligatia-operatorilor-economici-de-a-utiliza-aparate-de-marcat-electronice-fisc?pid=&d=2015-12-16
http://lege5.ro/Gratuit/giztsmrq/ordonanta-de-urgenta-nr-28-1999-privind-obligatia-operatorilor-economici-de-a-utiliza-aparate-de-marcat-electronice-fiscale?pid=&d=2015-12-16
http://lege5.ro/Gratuit/haztkmbugm/legea-nr-267-2015-privind-aprobarea-ordonantei-de-urgenta-a-guvernului-nr-91-2014-pentru-modificarea-si-completarea-ordonantei-de-urgenta-a-guvernului-nr-28-1999-privind-obligatia-operatorilor-economi?pid=&d=2015-12-16
http://lege5.ro/Gratuit/gqydsojwg4/ordonanta-de-urgenta-nr-91-2014-pentru-modificarea-si-completarea-ordonantei-de-urgenta-a-guvernului-nr-28-1999-privind-obligatia-operatorilor-economici-de-a-utiliza-aparate-de-marcat-electronice-fisc?pid=81036564&d=2015-12-16#p-81036564
http://lege5.ro/Gratuit/giztsmrq/ordonanta-de-urgenta-nr-28-1999-privind-obligatia-operatorilor-economici-de-a-utiliza-aparate-de-marcat-electronice-fiscale?pid=69047223&d=2015-12-16#p-69047223
http://lege5.ro/Gratuit/giztsmrq/ordonanta-de-urgenta-nr-28-1999-privind-obligatia-operatorilor-economici-de-a-utiliza-aparate-de-marcat-electronice-fiscale?pid=69047222&d=2015-12-16#p-69047222
http://lege5.ro/Gratuit/giztsmrq/ordonanta-de-urgenta-nr-28-1999-privind-obligatia-operatorilor-economici-de-a-utiliza-aparate-de-marcat-electronice-fiscale?pid=69047223&d=2015-12-16#p-69047223
http://lege5.ro/Gratuit/giztsmrq/ordonanta-de-urgenta-nr-28-1999-privind-obligatia-operatorilor-economici-de-a-utiliza-aparate-de-marcat-electronice-fiscale?pid=69047223&d=2015-12-16#p-69047223
http://lege5.ro/Gratuit/giztsmrq/ordonanta-de-urgenta-nr-28-1999-privind-obligatia-operatorilor-economici-de-a-utiliza-aparate-de-marcat-electronice-fiscale?pid=69047223&d=2015-12-16#p-69047223


(6) Utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (1) din 

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

completările ulterioare, pot comercializa aparatele scoase din uz către distribuitori 

autorizaţi sau către operatori economici care sunt direct implicaţi în colectarea, tratarea, 

reciclarea, valorificarea şi eliminarea nepoluantă a deşeurilor de echipamente electrice şi 

electronice, cu condiţia păstrării şi arhivării memoriilor fiscale pe perioada prevăzută de 

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

completările ulterioare. 

(7) Ordinul comun al ministrului finanţelor publice şi al ministrului comunicaţiilor şi 

pentru societatea informaţională, prevăzut la art. 5 alin. (11) din Ordonanţa de urgenţă 

a Guvernului nr. 28/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se 

aprobă până la data de 30 iunie 2016. 

(8) Dispoziţiile art. 5 alin. (10) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică începând cu data de 31 

iulie 2016. 

(9) Pentru aparatele de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (1) din 

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

completările ulterioare, avizul tehnic favorabil privind caracteristicile tehnice ale 

modelului aparatului de marcat electronic fiscal prevăzut la art. 5 alin. (9) din Ordonanţa 

de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, se eliberează în conformitate cu Normele metodologice pentru aplicarea 

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

de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotărârea 

Guvernului nr. 479/2003, republicată, cu modificările ulterioare. 

(10) Informaţiile conţinute în registrul prevăzut la art. 31 alin. (1) din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr. 28/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

precum şi metodologia şi procedura de înregistrare a acestora se aprobă prin ordin al 

preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, până la data de 30 iunie 2016." 

2. Articolul III va avea următorul cuprins: 

" 

Art. III. 

Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat 

http://lege5.ro/Gratuit/giztsmrq/ordonanta-de-urgenta-nr-28-1999-privind-obligatia-operatorilor-economici-de-a-utiliza-aparate-de-marcat-electronice-fiscale?pid=69047222&d=2015-12-16#p-69047222
http://lege5.ro/Gratuit/giztsmrq/ordonanta-de-urgenta-nr-28-1999-privind-obligatia-operatorilor-economici-de-a-utiliza-aparate-de-marcat-electronice-fiscale?pid=&d=2015-12-16
http://lege5.ro/Gratuit/giztsmrq/ordonanta-de-urgenta-nr-28-1999-privind-obligatia-operatorilor-economici-de-a-utiliza-aparate-de-marcat-electronice-fiscale?pid=69047350&d=2015-12-16#p-69047350
http://lege5.ro/Gratuit/giztsmrq/ordonanta-de-urgenta-nr-28-1999-privind-obligatia-operatorilor-economici-de-a-utiliza-aparate-de-marcat-electronice-fiscale?pid=69047349&d=2015-12-16#p-69047349
http://lege5.ro/Gratuit/giztsmrq/ordonanta-de-urgenta-nr-28-1999-privind-obligatia-operatorilor-economici-de-a-utiliza-aparate-de-marcat-electronice-fiscale?pid=69047222&d=2015-12-16#p-69047222
http://lege5.ro/Gratuit/giztsmrq/ordonanta-de-urgenta-nr-28-1999-privind-obligatia-operatorilor-economici-de-a-utiliza-aparate-de-marcat-electronice-fiscale?pid=69047348&d=2015-12-16#p-69047348
http://lege5.ro/Gratuit/gq3tknrx/norma-metodologica-pentru-aplicarea-ordonantei-de-urgenta-a-guvernului-nr-28-1999-privind-obligatia-agentilor-economici-de-a-utiliza-aparate-de-marcat-electronice-fiscale-din-18042003?pid=&d=2015-12-16
http://lege5.ro/Gratuit/gqztiobw/hotararea-nr-479-2003-privind-aprobarea-normelor-metodologice-pentru-aplicarea-ordonantei-de-urgenta-a-guvernului-nr-28-1999-privind-obligatia-agentilor-economici-de-a-utiliza-aparate-de-marcat-electr?pid=&d=2015-12-16
http://lege5.ro/Gratuit/giztsmrq/ordonanta-de-urgenta-nr-28-1999-privind-obligatia-operatorilor-economici-de-a-utiliza-aparate-de-marcat-electronice-fiscale?pid=69047236&d=2015-12-16#p-69047236
http://lege5.ro/Gratuit/gqydsojwg4/ordonanta-de-urgenta-nr-91-2014-pentru-modificarea-si-completarea-ordonantei-de-urgenta-a-guvernului-nr-28-1999-privind-obligatia-operatorilor-economici-de-a-utiliza-aparate-de-marcat-electronice-fisc?pid=81036600&d=2015-12-16#p-81036600
http://lege5.ro/Gratuit/giztsmrq/ordonanta-de-urgenta-nr-28-1999-privind-obligatia-operatorilor-economici-de-a-utiliza-aparate-de-marcat-electronice-fiscale?pid=&d=2015-12-16
http://lege5.ro/Gratuit/giztsmrq/ordonanta-de-urgenta-nr-28-1999-privind-obligatia-operatorilor-economici-de-a-utiliza-aparate-de-marcat-electronice-fiscale?pid=&d=2015-12-16


electronice fiscale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se vor modifica 

în mod corespunzător până la data de 30 iunie 2016." 
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