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Parlamentul României 
 
Lege nr. 264/2008 
din 07/11/2008 
 
pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia 
operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale 
 
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 767 din 14/11/2008 
 
 
    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  
 
   Art. I. - 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 2, litera a) va avea următorul cuprins:  
    "a) comerţul ocazional cu produse agricole autohtone efectuat de către producătorii 
agricoli individuali deţinători de autorizaţie în pieţe, târguri, oboare sau în alte locuri 
publice autorizate, livrările de bunuri efectuate prin automatele comerciale, serviciile de 
parcări auto a căror contravaloare se încasează prin automate, precum şi activităţile de 
jocuri de noroc desfăşurate cu mijloace tehnice de joc ce funcţionează pe baza 
acceptatoarelor de bancnote sau monede;".  
   2. La articolul 4 alineatul (6), litera e) se abrogă.  
   3. La articolul 10, litera l) va avea următorul cuprins:  
    "l) nerespectarea obligaţiei de a păstra şi arhiva rola jurnal, raportul fiscal de închidere 
zilnică şi registrul special prevăzut la art. 1 alin. (4), cu excepţia activităţii de transport în 
regim de taxi;".  
   Art. II. - Hotărârea Guvernului nr. 479/2003 privind aprobarea Normelor metodologice 
pentru aplicarea Ordonanţei 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. 348 din 25 aprilie 2005, se modifică în mod 
corespunzător.  
   Art. III. - 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, precum şi cu modificările aduse prin prezenta lege, se va republica, dându-se 
textelor o nouă numerotare.  
 
    Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 
75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.  
     
PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR                      p. PREŞEDINTELE 
SENATULUI, 
         BOGDAN OLTEANU                                   DORU IOAN TĂRĂCILĂ 
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    Bucureşti, 7 noiembrie 2008.  
    Nr. 264. 


