
LEGE   Nr. 264 din  7 noiembrie 2008
pentru modificarea Ordonan ei de urgen  a Guvernului nr. 28/1999 privind

obliga ia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale
EMITENT:      PARLAMENTUL ROMÂNIEI

PUBLICAT  ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 767 din 14 noiembrie 2008

    Parlamentul României adopt  prezenta lege.

    ART. I
    Ordonan a de urgen  a Guvernului nr. 28/1999 privind obliga ia operatorilor
economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicat  în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 75 din 21 ianuarie 2005, cu modific rile i complet rile
ulterioare, se modific  dup  cum urmeaz :
    1. La articolul 2, litera a) va avea urm torul cuprins:
    "a) comer ul ocazional cu produse agricole autohtone efectuat de c tre produc torii
agricoli individuali de in tori de autoriza ie în pie e, târguri, oboare sau în alte locuri
publice autorizate, livr rile de bunuri efectuate prin automatele comerciale, serviciile de
parc ri auto a c ror contravaloare se încaseaz  prin automate, precum i activit ile de
jocuri de noroc desf urate cu mijloace tehnice de joc ce func ioneaz  pe baza
acceptatoarelor de bancnote sau monede;".
    2. La articolul 4 alineatul (6), litera e) se abrog .
    3. La articolul 10, litera l) va avea urm torul cuprins:
    "l) nerespectarea obliga iei de a p stra i arhiva rola jurnal, raportul fiscal de închidere
zilnic i registrul special prev zut la art. 1 alin. (4), cu excep ia activit ii de transport în
regim de taxi;".
    ART. II
    Hot rârea Guvernului nr. 479/2003 privind aprobarea Normelor metodologice pentru
aplicarea Ordonan ei de urgen  a Guvernului nr. 28/1999 privind obliga ia operatorilor
economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicat  în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 348 din 25 aprilie 2005, se modific  în mod
corespunz tor.
    ART. III
    Ordonan a de urgen  a Guvernului nr. 28/1999 privind obliga ia operatorilor
economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicat  în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 75 din 21 ianuarie 2005, cu modific rile i complet rile
ulterioare, precum i cu modific rile aduse prin prezenta lege, se va republica, dându-se
textelor o nou  numerotare.

    Aceast  lege a fost adoptat  de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art.
75 i ale art. 76 alin. (2) din Constitu ia României, republicat .
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