
Ordonanţa de urgenţă nr. 98/2016 pentru prorogarea unor termene, 

instituirea unor noi termene, privind unele măsuri pentru finalizarea 

activităţilor cuprinse în contractele încheiate în cadrul Acordului de 

împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi 

Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind reforma sistemului 

judiciar, semnat la Bucureşti la 27 ianuarie 2006, ratificat prin Legea nr. 

205/2006, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte 

normative 

În vigoare de la 21.12.2016 

Luând în considerare necesitatea prelungirii termenelor pentru implementarea 

aparatelor de marcat electronice fiscale dotate cu jurnal electronic, prevăzute de 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 91/2014 pentru modificarea şi completarea 

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

economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobată cu modificări 

prin Legea nr. 267/2015, cu modificările ulterioare, 

faptul că în lipsa unui cadru normativ complet, începând cu data de 1 ianuarie 2017 

nu vor fi disponibile pe piaţă nici aparate de marcat electronice fiscale cu rolă-jurnal 

pentru care legea prevede interdicţia de comercializare şi nici aparate de marcat 

electronice fiscale dotate cu jurnal electronic, pentru care nu au fost încă parcurse 

toate etapele de implementare, lucru care conduce la un blocaj al activităţii 

operatorilor economici care doresc să deschidă noi afaceri după data de 1 ianuarie 

2017, 

ţinând cont de faptul că marii contribuabili sunt în imposibilitatea de a respecta 

obligaţia de a utiliza numai aparate de marcat electronice fiscale cu jurnal electronic 

începând cu data de 1 aprilie 2017, cu consecinţa aplicării sancţiunilor prevăzute de 

lege, deşi nerespectarea obligaţiei nu este imputabilă acestora, 

în considerarea faptului că aspectele mai sus menţionate constituie o situaţie 

extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată, impunându-se adoptarea de 

măsuri imediate pe calea ordonanţei de urgenţă, 

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

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. 
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Art. XI. 

 

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 31, alineatul (5) va avea următorul cuprins: 

" 

(5) Procedura de conectare a aparatelor de marcat electronice fiscale la sistemul 

informatic naţional de supraveghere şi monitorizare a datelor fiscale se aprobă prin 

ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, până la data de 1 

noiembrie 2018." 

2. La articolul 5, alineatul (14) va avea următorul cuprins: 

" 

(14) Avizele privind distribuţia aparatelor de marcat electronice fiscale acordate 

distribuitorilor autorizaţi îşi menţin valabilitatea până la data expirării, dar nu mai 

târziu de data de 1 octombrie 2017." 

3. La articolul 10, litera aa) va avea următorul cuprins: 

" 

aa) comercializarea de către distribuitorii autorizaţi sau de către unităţile din reţeaua 

acestora acreditate pentru comercializarea aparatelor de marcat electronice fiscale 

definite la art. 3 alin. (1), începând cu data de 1 octombrie 2017;". 

Art. XII. 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 91/2014 pentru modificarea şi completarea 

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

economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, publicată în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, nr. 966 din 30 decembrie 2014, aprobată cu modificări 

prin Legea nr. 267/2015, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: 

1. La articolul II, alineatele (1) - (5) vor avea următorul cuprins: 

" 

Art. II. 

(1) Începând cu data de 1 iulie 2017, Comisia autorizează numai distribuitori pentru 

aparatele de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (2) din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza 
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aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

(2) Începând cu data de 1 octombrie 2017, se interzice comercializarea aparatelor de 

marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 28/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

(3) Începând cu data de 1 ianuarie 2018, operatorii economici care au calitatea de 

mari contribuabili, potrivit dispoziţiilor legale, au obligaţia de a utiliza numai case de 

marcat definite la art. 3 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

(4) Începând cu data de 1 aprilie 2018, operatorii economici care au calitatea de 

contribuabili mijlocii, potrivit dispoziţiilor legale, au obligaţia de a utiliza numai case 

de marcat definite la art. 3 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 

28/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

(5) Începând cu data de 1 august 2018, operatorii economici care au calitatea de 

contribuabili mici, potrivit dispoziţiilor legale, au obligaţia de a utiliza numai case de 

marcat definite la art. 3 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare." 

2. Articolul III va avea următorul cuprins: 

" 

Art. III. 

 

Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat 

electronice fiscale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003, republicată, cu 

modificările ulterioare, se modifică până la data de 31 martie 2017." 

Art. XIII. 

Începând cu data de 1 ianuarie 2017, pentru aparatele de marcat electronice fiscale 

definite la art. 3 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind 

obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, avizul tehnic favorabil privind 

caracteristicile tehnice ale modelului aparatului de marcat electronic fiscal prevăzut la 

art. 5 alin. (9) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, se eliberează de Institutul Naţional de 

Cercetare-Dezvoltare în Informatică potrivit procedurii aprobate prin Normele 

metodologice pentru aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
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28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat 

electronice fiscale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003, republicată, cu 

modificările ulterioare. 

Art. XIV. 

Avizul tehnic favorabil prevăzut la art. 5 alin. (9) din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 28/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

eliberat potrivit prevederilor art. II alin. (9) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 

91/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat 

electronice fiscale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 267/2015, cu modificările 

ulterioare, până la data de 31 decembrie 2016, poate fi utilizat în vederea obţinerii 

autorizaţiei prevăzute la art. 5 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 

28/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

Art. XV. 

Dispoziţiile art. 5 alin. (10) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică începând cu data de 

30 aprilie 2017. 

Art. XVI. 

Ordinul comun al ministrului finanţelor publice şi al ministrului comunicaţiilor şi 

pentru societatea informaţională, prevăzut la art. 5 alin. (11) din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr. 28/1999, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, se aprobă până la data de 31 martie 2017. 

Art. XVII. 

Informaţiile conţinute în registrul prevăzut la art. 31 alin. (1) din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr. 28/1999, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, precum şi metodologia şi procedura de înregistrare a acestora se aprobă 

prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, până la data de 

31 martie 2017. 
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