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  Vă înaintăm, alăturat, Raportul asupra propunerii legislative pentru 

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

agenţilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobată prin 

Legea nr.64/2002, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. 

  În raport de obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte 

din categoria legilor ordinare. 

        
 
 

 
PREŞEDINTE, 

 
István Antal 
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RAPORT 
asupra propunerii legislative pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a 

aparate de marcat electronice fiscale, aprobată prin Legea nr.64/2002 
Guvernului nr.28/1999 privind obligaţia agenţilor economici de a utiliza 

 
 
 

  În conformitate cu prevederile art.89 şi 107 din Regulamentului 
Camerei Deputaţilor, cu modificările şi completările intervenite prin Hotărârea 
Camerei Deputaţilor nr.23/2003, Comisia pentru industrii şi servicii a fost sesizată 
spre dezbatere în fond, în procedură de urgenţă, cu propunerea legislativă 
pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.28/1999 privind 
obligaţia agenţilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, 
aprobată prin Legea nr.64/2002, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională, 
trimisă cu adresa nr.P.L.-x 158 din 22 martie 2004 şi înregistrată sub nr.23/52 din 
22 martie 2004. 
  Această propunere legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 
data de 15 martie 2004 în calitate de Cameră sesizată. 
  Consiliul Legislativ, cu avizul nr.1703 din 10.12.2003, a avizat 
favorabil propunerea legislativă. 
  Guvernul României, cu adresa nr.932/DRP din 27.02.2004, a transmis 
punctul său de vedere prin care a precizat că nu susţine adoptarea propunerii 
legislative. 
  Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea 
Ordonanţei de urgenţă nr.28/1999 privind obligaţia agenţilor economici de a utiliza 
aparate de marcat electronice fiscale, aprobată prin Legea nr.64/2002 şi republicată. 
  În conformitate cu prevederile art.60 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, comisia a examinat propunerea legislativă menţionată mai sus în 
şedinţa din 24 martie 2004. 
  Cu ocazia dezbaterii propunerii legislative, membrii comisiei au 
constatat următoarele: 
  - potrivit Ordonanţei Guvernului nr.93/2003, termenul pentru 
finalizarea dotării şi pregătirii taxiurilor în vederea autorizării - prevăzut la art.59 
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alin.(1) din Legea nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de 
închiriere, a fost prorogat până la data de 30 iunie 2004. 
  Prin urmare, dispoziţiile prezentei propuneri legislative au rămas fără 
obiect de reglementare. 
  Ţinând seama de cele menţionate mai sus, membrii comisiei au hotărât, 
cu unanimitate de voturi, să supună plenului Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi 
adoptare, propunerea legislativă în forma adoptată de Senat, respectiv să menţină 
raportul de respingere a propunerii legislative. 
  Din numărul total de 25 membri ai comisiei, la şedinţă au participat 21 
de deputaţi. 
  În raport de obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte 
din categoria legilor ordinare. 
   
    

 
 
 

                PREŞEDINTE,                                             SECRETAR, 
 
                  István Antal                                               Cristian Buzea 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consilier, 
Viorela Gondoş 
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