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                                                      AVIZ 

asupra proiectului de Lege pentru modificarea Legii contabilității nr. 82/1991, 

precum și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația 

operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale 
 

 

 

În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru politică economică, 

reformă şi privatizare a fost sesizată spre dezbatere și avizare cu proiectul de Lege pentru 

modificarea Legii contabilității nr. 82/1991, precum și a Ordonanței de urgență a 

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

marcat electronice fiscale, transmis cu adresa nr. PL-x 739/2022 din 23 noiembrie 2022, 

înregistrată sub nr. 4c-1/682 din 24 noiembrie 2022.  

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat inițiativa legislativă, în 

ședința din 21 noiembrie 2022. 

Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, și ale art. 92 

alin. (9) pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și 

completările ulterioare, Camera Deputaţilor este  Cameră decizională.  

Potrivit reglementărilor art. 62 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 

cu modificările și completările ulterioare, membrii Comisiei au examinat proiectul de Lege 

pentru modificarea Legii contabilității nr. 82/1991, precum și a Ordonanței de urgență a 

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

marcat electronice fiscale, în ședința din 13 februarie 2023. 

Prezenta inițiativă legislativă are ca obiect de reglementare modificarea unor 

dispoziții din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare, precum și a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 

privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare.  
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Potrivit expunerii de motive, inițiativa are ca scop armonizarea prevederilor legate 

de perioada de păstrare şi arhivare a documentelor şi registrelor pe care operatorii 

economici le pun la dispoziţia organelor de control fiscal cu cele de efectuare a inspecţiilor 

fiscale. În acest sens se propune reducerea termenului de păstrare a datelor înregistrate în 

contabilitate, în conformitate cu reglementările contabile aplicabile, de la 10 ani, cât este 

în prezent, la 5 ani. 

Membrii Comisiei au analizat proiectul de lege supus avizării, expunerea de motive, 

avizul favorabil al Consiliului Legislativ, cu observații şi propuneri, transmis cu adresa 

nr. 1042 din 16 septembrie 2022, avizul favorabil al Consiliului Economic și Social 

transmis cu adresa nr. 5911 din 20 septembrie 2022, adresa nr.12851 din 5 octombrie 2022 

transmisă de Consiliul Concurenței către Secretarul General al Senatului și punctul de 

vedere negativ al Guvernului, transmis cu adresa nr. 13574 din 14 decembrie 2022. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 

avizarea favorabilă a proiectului de Lege pentru modificarea Legii contabilității                   

nr. 82/1991, precum și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația 

operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, în forma 

adoptată de Senat. 

În raport cu obiectul şi conținutul său, inițiativa legislativă face parte din categoria 

legilor ordinare. 
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