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Parlamentul  României 
Camera Deputaţilor  

 
Comisia pentru Buget, 

Finanţe şi Bănci 
 
Bucureşti,       26.09.2018  
Nr. 4c-2/581 

 Comisia pentru industrii  
şi servicii 

 
Bucureşti,       26.09.2018  
Nr. 4c-3/390 
 
PLx 418/2018 

 

 
 

BIROUL  PERMANENT 
AL 

CAMEREI  DEPUTAŢILOR 
 
 
 

Vă înaintăm,  alăturat, raportul comun asupra proiectului de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.44/2018 privind unele măsuri 
referitoare la aplicarea unor dispoziţii şi prelungirea unui termen prevăzute de 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.28/1999 privind obligaţia operatorilor 
economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, precum şi pentru 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.64/2007 privind datoria 
publică, trimisă cu adresa nr. PLx.418/2018, Camera Deputaţilor fiind Cameră 
decizională.  

În raport cu obiectul şi conţinutul său proiectul de lege face parte din 
categoria legilor ordinare. 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Marius – Constantin BUDĂI 

PREŞEDINTE, 
 

Iulian IANCU 
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RAPORT COMUN 
asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.44/2018 privind unele măsuri referitoare la aplicarea  
unor dispoziţii şi prelungirea unui termen prevăzute de Ordonanţa  
de urgenţă a Guvernului nr.28/1999 privind obligaţia operatorilor 

 economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, 
 precum şi pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a 

 Guvernului nr.64/2007 privind datoria publică 
 
 
În conformitate cu prevederile art. 95 şi 115 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru 
buget finanțe și bănci şi Comisia pentru industrii şi servicii au fost sesizate spre 
dezbatere în fond, în procedură de urgenţă,  cu proiectul de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.44/2018 privind unele măsuri referitoare la 
aplicarea unor dispoziţii şi prelungirea unui termen prevăzute de Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a 
utiliza aparate de marcat electronice fiscale, precum şi pentru completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.64/2007 privind datoria publică. 

Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale 
art.92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și 
completările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege  
în ședința din 27 iunie 2018. 

La dezbaterea proiectului de lege s-a avut în vedere avizul favorabil al 
Consiliului Legislativ şi avizul favorabil al Consiliului Economic și Social. 

Proiectul de lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare amânarea 
măsurilor de aplicare a sancţiunilor pentru operatorii economici care nu s-au dotat cu 
aparate de marcat electronice fiscale cu jurnal electronic la termenele prevăzute de 
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lege, precum şi pentru distribuitorii autorizaţi care au obligaţia de a comercializa 
aparate de marcat electronice fiscale cu rolă jurnal. 

Această măsură este necesară, având în vedere decalajul de aproximativ 3 
luni care se înregistrează faţă de calendarul prevăzut de lege pentru implementarea 
aparatelor de marcat electronice fiscale cu jurnal electronic. 

Proiectul de lege mai prevede completarea OUG nr. 64/2007, în sensul 
prevederii posibilităţii ca şi instituţiile de credit care au capacitatea şi experienţa 
necesară să poată intermedia vânzarea, colectarea subscrierilor şi efectuarea plăţilor 
aferente emisiunilor de titluri de stat destinate populaţiei, alături de Compania 
Naţională Poşta Română S.A.  

 
În conformitate cu prevederile art. 61 şi 63 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru 
buget, finanţe şi bănci  şi Comisia pentru industrii şi servicii şi-au desfăşurat 
lucrările în şedinţe separate în ziua de 25 septembrie 2018. 

 
La lucrările Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci şi-au înregistrat 

prezenţa 22 deputaţi din totalul de 24 de membri, iar la Comisia pentru industrii şi 
servicii din totalul de 20 membri ai au fost prezenţi 18 deputaţi. 

La dezbaterile celor două Comisii au participat, în calitate de invitaţi, din 
partea reprezentanţi ai Ministerului Finanțelor Publice şi ai Ministerului 
Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale. 

În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, deputații 
celor două Comisii au hotărât, cu majoritate de voturi să supună plenului Camerei 
Deputaţilor spre dezbatere şi adoptare proiectul de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.44/2018 privind unele măsuri referitoare la 
aplicarea unor dispoziţii şi prelungirea unui termen prevăzute de Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a 
utiliza aparate de marcat electronice fiscale, precum şi pentru completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.64/2007 privind datoria publică cu 
amendamentele admise prezentate în anexă. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din 
categoria legilor ordinare. 

 
 
 

PREŞEDINTE, 
Marius – Constantin BUDĂI 

PREŞEDINTE, 
Iulian IANCU 

 
SECRETAR, 
Andrei POP 

 
SECRETAR, 

Roxana MÂNZATU 
     

 
 

Şef serviciu 
Giorgiana Ene 
Consilier parlamentar 
Vasilica Popa 

 
 

Consilier parlamentar 
Isabela Patricia Robe 
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ANEXĂ 
 

Amendamente admise 
 

În urma dezbaterii, Comisiile propun adoptarea proiectului de lege cu următoarele amendamente: 
 

Nr. 
crt. 

Text OUG nr.44/2018 Text adoptat de Senat Amendamente admise/Autor Motivația 

1.  Titlul Legii 
LEGE  

pentru aprobarea Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr.44/2018 

privind unele măsuri referitoare la 
aplicarea unor dispoziții și prelungirea 
unui termen prevăzute de Ordonanța 
de urgență a Guvernului nr.28/1999 

privind obligația operatorilor 
economici de a utiliza aparate de 

marcat electronice fiscale, precum și 
pentru completarea Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr.64/2007 

privind datoria publică 

Nemodificat  

2.  Articol unic. – Se aprobă Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr.44 din 24 mai 
2018  privind unele măsuri referitoare la 
aplicarea unor dispoziții și prelungirea 
unui termen prevăzute de Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr.28/1999 privind 
obligația operatorilor economici de a 
utiliza aparate de marcat electronice 
fiscale, precum și pentru completarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.64/2007 privind datoria publică, 

Articol unic. – Se aprobă Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr.44 din 24 mai 
2018  privind unele măsuri referitoare la 
aplicarea unor dispoziții și prelungirea 
unui termen prevăzute de Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr.28/1999 
privind obligația operatorilor economici 
de a utiliza aparate de marcat 
electronice fiscale, precum și pentru 
completarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr.64/2007 privind datoria 

Conform normelor de 
tehnică legislativă. 
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Nr. 
crt. 

Text OUG nr.44/2018 Text adoptat de Senat Amendamente admise/Autor Motivația 

publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.454 din 31 mai 
2018. 

publică, publicată în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, nr.454 din 31 mai 
2018, cu următoarea modificare: 
 
Comisia pentru industrii și servicii 

3. Titlul Ordonanței 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ 

privind unele măsuri referitoare la 
aplicarea unor dispoziții și 

prelungirea unui termen prevăzute de 
Ordonanța de urgență a Guvernului 

nr.28/1999 privind obligația 
operatorilor economici de a utiliza 

aparate de marcat electronice fiscale, 
precum și pentru completarea 

Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.64/2007 privind datoria publică 

 Nemodificat  

4. 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 

 Nemodificat  
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Nr. 
crt. 

Text OUG nr.44/2018 Text adoptat de Senat Amendamente admise/Autor Motivația 

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. 

5. 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, 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. 

 Nemodificat  

6. 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. 

 Nemodificat  

7. Art. IV. - Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr.64/2007 privind datoria 

 Nemodificat  
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Nr. 
crt. 

Text OUG nr.44/2018 Text adoptat de Senat Amendamente admise/Autor Motivația 

publică, publicată în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, nr.439 din 28 
iunie 2007, aprobată cu modificări și 
completări prin Legea nr.109/2008, cu 
modificările și completările ulterioare, 
se completează după cum urmează: 

8. 1. La articolul 3, după alineatul (2) se 
introduc șapte noi alineate, alineatele 
(21)-(27), cu următorul cuprins: 
„(21) Pentru emisiunile de titluri de stat 
destinate populației se autorizează 
Compania Națională Poșta Română - 
S.A. să intermedieze vânzarea, 
colectarea subscrierilor și efectuarea 
plăților aferente acestor instrumente de 
datorie publică. 
(22) Mecanismul privind vânzarea 
titlurilor de stat și de plată a dobânzilor 
și a valorii nominale a emisiunii la 
scadență se stabilește prin norme 
aprobate prin ordin comun al 
ministrului finanțelor publice și al 
ministrului comunicațiilor și societății 
informaționale. 
(23) Sumele rezultate din vânzarea 
titlurilor de stat se virează în contul 
Ministerului Finanțelor Publice în 
termen de cel mult două zile lucrătoare 
de la data încasării sumelor aferente 
subscrierii. 
(24) Eventualele sume virate eronat, 
peste nivelul sumelor datorate, se 

  
 
 
(21) Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
(22) Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
(23) Nemodificat 
 
 
 
 
 
(24) Nemodificat 
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Nr. 
crt. 

Text OUG nr.44/2018 Text adoptat de Senat Amendamente admise/Autor Motivația 

restituie la solicitarea Companiei 
Naționale Poșta Română - S.A. adresată 
Ministerului Finanțelor Publice. 
 
 
 
(25) Răspunderea pentru sumele 
solicitate pentru restituire revine 
exclusiv Companiei Naționale Poșta 
Română - S.A.. 
 
 
 
(26) Suma care poate fi subscrisă de 
către o persoană fizică în cadrul unei 
emisiuni de titluri de stat destinate 
populației nu poate depăși suma 
maximă comunicată de Ministerul 
Finanțelor Publice prin prospectul de 
emisiune. 
(27) Titlurile de stat destinate populației 
pot fi vândute și prin rețeaua instituțiilor 
de credit, definite potrivit prevederilor 
Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.99/2006 privind instituțiile de credit 
și adecvarea capitalului, aprobată cu 
modificări și completări prin Legea 
nr.227/2007, cu modificările și 
completările ulterioare, care au 
capacitate, experiență și interes în 
intermedierea tranzacțiilor cu aceste 
instrumente de datorie. Procedura de 
vânzare a acestor titluri prin rețeaua 

 
 
 
- La articolul IV punctul 1, alineatul 
(25) al articolului 3 se modifică și va 
avea următorul cuprins: 
„(25) Răspunderea pentru sumele 
solicitate pentru restituire de către 
Compania Națională Poșta Română - 
S.A. revine exclusiv acesteia.” 
 
Comisia pentru industrii și servicii 
 
(26) Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
(27) Nemodificat 
 

 
 
 
Pentru claritatea 
textului. 
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Nr. 
crt. 

Text OUG nr.44/2018 Text adoptat de Senat Amendamente admise/Autor Motivația 

instituțiilor de credit se va stabili prin 
norme emise potrivit prevederilor 
alin.(2).” 

9. 2. La articolul 4, după alineatul (4) se 
introduce un nou alineat, alineatul 
(41), cu următorul cuprins: 
„(41) Oportunitatea privind alegerea 
instrumentelor de datorie publică 
guvernamentală și a caracteristicilor 
acestora, precum și momentul atragerii 
resurselor financiare necesare finanțării 
deficitului bugetar și refinanțării 
datoriei publice revine Ministerului 
Finanțelor Publice, în calitate de unic 
administrator al datoriei publice 
guvernamentale, în conformitate cu 
alin.(1).” 

 Nemodificat  

10. 3. La articolul 5, după alineatul (5) se 
introduc patru noi alineate, alineatele 
(51)-(54), cu următorul cuprins: 
„(51) Obligațiile statului reprezentând 
datorie publică guvernamentală aferentă 
emisiunilor de stat pentru populație se 
consideră rambursate la momentul 
transferului sumelor aferente plăților de 
dobândă și a valorii nominale în conturi 
distincte deschise la dispoziția 
Companiei Naționale Poșta Română - 
S.A. deschise la Trezoreria Statului. 
(52) Plata dobânzilor și a valorii 
nominale la scadență se efectuează de 
Ministerul Finanțelor Publice în 

 Nemodificat  
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Nr. 
crt. 

Text OUG nr.44/2018 Text adoptat de Senat Amendamente admise/Autor Motivația 

conturile prevăzute la alin.(51) din care 
Compania Națională Poșta Română - 
S.A. poate să își transfere sume în 
contul propriu deschis la instituții de 
credit sau să ridice sume în numerar 
fără perceperea de comisioane. În 
situația utilizării fondurilor proprii de 
către Compania Națională Poșta 
Română - S.A. pentru plata dobânzii și 
a valorii nominale către deținătorii de 
titluri de stat, restituirea acestor sume 
prin virament sau în numerar, în limita 
plăților astfel efectuate, se efectuează 
din conturile prevăzute la alin.(51). 
(53) Sumele ridicate în numerar peste 
nivelul plăților efectuate în numerar 
către deținătorii de titluri de stat se 
depun la Trezoreria Statului în prima zi 
lucrătoare de la ridicarea acestora. 
(54) Pentru activitățile derulate de 
Compania Națională Poșta Română - 
S.A. potrivit prevederilor art.3 alin.(21), 
Ministerul Finanțelor Publice este 
autorizat să plătească comisioane din 
bugetul de stat, al căror cuantum este de 
0,1% pentru efectuarea operațiunilor 
legate de activitatea de vânzare a 
titlurilor de stat pentru populație aplicat 
la valoarea de închidere a emisiunii și 
de 0,1% pentru efectuarea plăților 
aferente acestor instrumente de datorie 
publică, aplicat la valoarea operațiunilor 
efectuate către deținătorii de titluri de 
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Nr. 
crt. 

Text OUG nr.44/2018 Text adoptat de Senat Amendamente admise/Autor Motivația 

stat. Comisionul se calculează lunar și 
se plătește în termen de 30 de zile de la 
data primirii facturii.” 

11. 4. După articolul 8 se introduce un 
nou articol, articolul 81, cu următorul 
cuprins: 
„Art.81. - Sumele aferente operațiunilor 
de vânzare și de plată a titlurilor de stat 
sunt sume care sunt destinate unei 
afectațiuni speciale și nu sunt supuse 
executării silite prin poprire, în sensul 
art.781 alin.(5) lit. a) din Legea 
nr.134/2010 privind Codul de procedură 
civilă, republicată, cu modificările 
ulterioare.” 

 Nemodificat  
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