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Luând în considerare: 

 

- întârzierile producătorilor și distribuitorilor în pregătirea prototipurilor de aparate 
de marcat electronice fiscale cu jurnal electronic și, implicit, întârzierile în depunerea 
acestora împreună cu documentația aferentă pentru avizare tehnică la Institutul 
Național de Cercetare Dezvoltare în Informatică; 

- procesele de implementare a noilor aparate de marcat, ulterioare avizării tehnice a 
prototipurilor, respectiv autorizarea distribuitorilor, producția noilor modele de 
aparate de marcat, aprovizionarea distribuitorilor, achiziția aparatelor de marcat și 
fiscalizarea acestora, care sunt consumatoare de timp și care fac imposibilă punerea 
pe piață a aparatelor de marcat până la termenele prevăzute de lege pentru dotarea 
operatorilor economici; 

- imposibilitatea operatorilor economici de a se dota cu aparate de marcat noi până la 
data de 1 iunie 2018, respectiv 1 august 2018; 

- pericolul afectării grave a activității economice a operatorilor economici; 

- necesitatea evitării sancționării operatorilor economici pentru nerespectarea 
termenelor de dotare, în condițiile în care fapta nu le este imputabilă; 

- necesitatea evitării sancționării distribuitorilor autorizați pentru comercializarea 
aparatelor de marcat electronice fiscale cu rolă jurnal după data de 1 august 2018, 
prin prisma nevoii de a asigura operatorilor economici care deschid noi afaceri sau 
puncte de lucru certitudinea achiziționării unui aparat de marcat, în condițiile în care 
aparatele de marcat noi ar putea să nu fie disponibile pe piață la această dată într-un 
număr suficient de mare, 



- prevederile art. 4 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2007 
privind datoria publică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, 
cu modificările și completările ulterioare, prin care Ministerul Finanțelor Publice este 
autorizat să contracteze împrumuturi pentru finanțarea deficitului și refinanțarea 
datoriei publice guvernamentale; 

- demersurile Ministerului Finanțelor Publice în scopul diversificării instrumentelor de 
datorie publică, a bazei investiționale a titlurilor de stat emise pe piața locală prin 
emiterea de titluri de stat pentru populație; 

- necesitatea extinderii canalelor de distribuție a titlurilor de stat pentru populație, 
astfel încât să fie asigurat accesul cât mai larg al populației la aceste instrumente de 
datorie; 

- situația extraordinară justificată de necesitatea realizării planului de finanțare la 
nivel guvernamental asumat la începutul anului 2018 ce prevede emiterea de titluri 
de stat dedicate populației în valoare de 4 miliarde lei, în condițiile în care 
implementarea acestuia la nivelul volumului planificat necesită lansarea de emisiuni 
succesive pe parcursul perioadei rămase din anul 2018, 

 

în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul public și constituie o 
situație de urgență și extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată, 
impunând adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanței de urgență, 

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată, 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență. 

Art. I. - 

Sancțiunea prevăzută la art. 11 alin. (1) lit. f) din Ordonanța de urgență a Guvernului 
nr. 28/1999 privind obligația 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 și completările ulterioare, se aplică începând cu data de 
1 septembrie 2018 pentru operatorii economici care au calitatea de contribuabili 
mari sau mijlocii, respectiv cu data de 1 noiembrie 2018 pentru operatorii economici 
care au calitatea de contribuabili mici, pentru săvârșirea, începând cu aceste 
termene, a faptei prevăzute la art. 10 lit. cc) din Ordonanța de urgență a Guvernului 
nr. 28/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

Art. II. - 

Sancțiunea prevăzută la art. 11 alin. (1) lit. h) din Ordonanța de urgență a Guvernului 
nr. 28/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se aplică începând 
cu data de 1 noiembrie 2018 distribuitorilor autorizați sau unităților din rețeaua 
acestora acreditate pentru comercializarea aparatelor de marcat electronice fiscale 
definite la art. 3 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999, 

https://lege5.ro/Gratuit/geydqobuhe/ordonanta-de-urgenta-nr-64-2007-privind-datoria-publica?pid=31783636&d=2018-06-20#p-31783636
https://lege5.ro/Gratuit/geytimjxhe/legea-nr-109-2008-pentru-aprobarea-ordonantei-de-urgenta-a-guvernului-nr-64-2007-privind-datoria-publica?d=2018-06-20
https://lege5.ro/Gratuit/gq4deojv/constitutia-din-2003?pid=43226770&d=2018-06-20#p-43226770
https://lege5.ro/Gratuit/giztsmrq/ordonanta-de-urgenta-nr-28-1999-privind-obligatia-operatorilor-economici-de-a-utiliza-aparate-de-marcat-electronice-fiscale?pid=203806803&d=2018-06-20#p-203806803
https://lege5.ro/Gratuit/giztsmrq/ordonanta-de-urgenta-nr-28-1999-privind-obligatia-operatorilor-economici-de-a-utiliza-aparate-de-marcat-electronice-fiscale?pid=69049412&d=2018-06-20#p-69049412
https://lege5.ro/Gratuit/giztsmrq/ordonanta-de-urgenta-nr-28-1999-privind-obligatia-operatorilor-economici-de-a-utiliza-aparate-de-marcat-electronice-fiscale?pid=203806807&d=2018-06-20#p-203806807
https://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=2018-06-20#p-69047222


republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru săvârșirea, începând cu 
acest termen, a faptei prevăzute la art. 10 lit. aa) din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 28/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

Art. III. - 

Termenul prevăzut la art. 5 alin. (14) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 
28/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se prelungește până 
la data de 31 octombrie 2018. 

 

PRIM-MINISTRU 

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ 

 

Contrasemnează: 

Ministrul finanțelor publice, 

Eugen Orlando Teodorovici 

p. Ministrul comunicațiilor și societății informaționale, 

Carmen Elian, 

subsecretar de stat 

București, 24 mai 2018. 

 

Nr. 44. 

 

https://lege5.ro/Gratuit/giztsmrq/ordonanta-de-urgenta-nr-28-1999-privind-obligatia-operatorilor-economici-de-a-utiliza-aparate-de-marcat-electronice-fiscale?pid=203806698&d=2018-06-20#p-203806698
https://lege5.ro/Gratuit/giztsmrq/ordonanta-de-urgenta-nr-28-1999-privind-obligatia-operatorilor-economici-de-a-utiliza-aparate-de-marcat-electronice-fiscale?pid=203806697&d=2018-06-20#p-203806697

