
ORDIN Nr. 755 din 26 iunie 2015
privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr.
417/2015 pentru aprobarea Instrucţiunilor de punere în aplicare a Ordonanţei

Guvernului nr. 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale, a
Regulamentului de organizare şi desfăşurare a extragerilor Loteriei bonurilor
fiscale, a modelului şi conţinutul cererii de revendicare a premiilor la Loteria
bonurilor fiscale, precum şi pentru instituirea Comisiei pentru supravegherea

efectuării extragerilor Loteriei bonurilor fiscale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 463 din 26 iunie 2015

În  temeiul  prevederilor  art.  10  alin.  (4)  din  Hotărârea  Guvernului  nr.  34/2009  privind
organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările
ulterioare, ale art. 6 alin. (2), precum şi ale art. 9 din Ordonanţa Guvernului nr. 10/2015
pentru  organizarea  Loteriei  bonurilor  fiscale,  aprobată  cu  modificări  şi  completări  prin
Legea nr. 166/2015,

ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:

ART. I
Ordinul  ministrului  finanţelor  publice  nr.  417/2015  pentru  aprobarea  Instrucţiunilor  de
punere  în  aplicare  a  Ordonanţei  Guvernului  nr.  10/2015  pentru  organizarea  Loteriei
bonurilor  fiscale,  a  Regulamentului  de organizare şi  desfăşurare a extragerilor  Loteriei
bonurilor  fiscale,  a  modelului  şi  conţinutul  cererii  de revendicare a premiilor  la  Loteria
bonurilor  fiscale,  precum şi  pentru instituirea  Comisiei  pentru supravegherea efectuării
extragerilor Loteriei bonurilor fiscale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.
240 din 8 aprilie 2015, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. În anexa nr. 1, la articolul 3, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(2) Unitatea teritorială a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală unde a fost depus
originalul bonului fiscal eliberează o copie a acestuia care poartă menţiunea<< conform cu
originalul>>, pe care înscrie un număr unic de înregistrare. Numărul unic de înregistrare se
înscrie şi pe cererea depusă pentru revendicarea premiului."
2. În anexa nr. 1, după articolul 4, se introduce un nou articol, articolul 4^1, cu următorul
cuprins:
"ART. 4^1
(1) Dacă la expirarea perioadei de revendicare se constată că nu a fost depăşit numărul
maxim de premii care se acordă potrivit legii, se consideră că lista bonurilor fiscale prin
care au fost revendicate premii este stabilită şi Direcţia generală antifraudă fiscală, prin
direcţiile regionale antifraudă fiscală, verifică autenticitatea şi realitatea bonurilor fiscale,
pe baza elementelor din <<Baza de date privind Loteria bonurilor  fiscale>>, şi  încarcă
rezultatul verificărilor în aplicaţia informatică.
(2) Dacă la expirarea perioadei de revendicare se constată depăşirea numărului maxim de
premii care se acordă potrivit legii, în termen de 3 zile, Agenţia Naţională de Administrare
Fiscală transmite Companiei Naţionale<< Loteria Română>> - S.A., în format electronic şi
letric, lista persoanelor care au revendicat premii.
(3) În termen de 7 zile de la data primirii listei, Compania Naţională <<Loteria Română>> -
S.A.  procedează  la  extragerea  aleatorie  a  unui  număr  de  100  de  bonuri  fiscale
câştigătoare, din totalitatea bonurilor fiscale din listă.
(4)  În  vederea  stabilirii  numărului  maxim de bonuri  câştigătoare  prevăzut  de  lege,  se
extrage cu urnele Companiei  Naţionale <<Loteria Română>>- S.A.,  un număr din lista
numerelor unice de înregistrare a bonurilor fiscale prin care au fost revendicate premii.
Numărul extras reprezintă primul câştigător şi totodată baza de referinţă la care se aplică
crescător un pas care are valoarea egală cu ziua emiterii bonului fiscal câştigător.



(5) Dacă în urma aplicării pasului prevăzut la alin (4) se depăşeşte numărul unic maxim
atribuit bonurilor fiscale din listă, următorul număr câştigător din listă este dat de diferenţa
dintre suma determinată prin aplicarea pasului la baza de referinţă şi numărul unic maxim
atribuit,  continuând cu aplicarea pasului  până la  stabilirea numărului  maxim de premii
prevăzut  de  lege.  În  procesul  de  aplicare  al  pasului,  numerele  selectate  ca  fiind
câştigătoare sunt eliminate din listă.
(6) După stabilirea celor 100 de bonuri fiscale câştigătoare conform alin. (4) şi (5), acestea
vor fi centralizate şi transmise în format electronic şi letric, în termen de două zile, către
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, în vederea încărcării rezultatelor în <<Baza de
date  privind  Loteria  bonurilor  fiscale>> şi  a  verificării  autenticităţii  şi  realităţii  bonurilor
fiscale câştigătoare de către Direcţia generală antifraudă fiscală, prin direcţiile regionale
antifraudă fiscală.
(7) În urma verificării  prevăzute la alin. (6), Direcţia generală antifraudă fiscală încarcă
rezultatul în aplicaţia informatică."
3. În anexa nr. 1, articolul 5 se abrogă.
4. În anexa nr. 2 punctul 3, subpunctul 3.2.1.2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"3.2.1.2. etapa II - bilele de la 1 - 28/29/30/31 (reprezentând ziua emiterii bonului fiscal
aferent lunii pentru care se efectuează extragerea) - urna Venus/Topaze;".
5. În anexa nr. 2, la punctul 3, după subpunctul 3.2.1.3 se introduce un nou subpunct,
subpunctul 3.2.1.4, cu următorul cuprins:
"3.2.1.4. etapa IV - bilele de la 0 - 9 (pentru extragerea cifrelor reprezentând numărul unic
de înregistrare atribuit bonurilor fiscale prin care au fost revendicate premii, în situaţia în
care  este  depăşit  numărul  maxim  de  premii  care  poate  fi  acordat  potrivit  legii)
trei/patru/cinci/şase boluri ale urnei Topaze."
6. În anexa nr. 2, la punctul 3, după subpunctul 3.2.3.3 se introduce un nou subpunct,
subpunctul 3.2.3.4, cu următorul cuprins:
"3.2.3.4. etapa IV = 3/4/5/6 bile (numărul unic de înregistrare) - în situaţia în care este
depăşit numărul maxim de premii care poate fi acordat potrivit legii".
7. La anexa nr. 2, anexa A se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1, care face parte
integrantă din prezentul ordin.
8. La anexa nr. 2, după anexa A se introduce o nouă anexă, anexa A^1 "Proces-verbal
pentru consemnarea numărului unic de înregistrare atribuit bonurilor fiscale prin care au
fost  revendicate  premii",  având  cuprinsul  prevăzut  în  anexa  nr.  2,  care  face  parte
integrantă din prezentul ordin.
ART. II
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la
data de 28 iunie 2015.

Ministrul finanţelor publice,
Eugen Orlando Teodorovici

ANEXA 1
(Anexa A la regulament)

COMPANIA NAŢIONALĂ COMISIA DE TRAGERE
"LOTERIA ROMÂNĂ" - S.A. LOTERIA BONURILOR FISCALE

PROCES-VERBAL
pentru consemnarea referatelor tragerilor aferente Loteriei bonurilor fiscale



din data de ..........

În  conformitate  cu  prevederile  Regulamentului  de  organizare  şi  desfăşurare  a Loteriei
bonurilor  fiscale,  aprobat  prin  Ordinul  ministrului  finanţelor  publice nr.  417/2015 pentru
aprobarea Instrucţiunilor de punere în aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 10/2015 pentru
organizarea Loteriei  bonurilor fiscale, a Regulamentului  de organizare şi  desfăşurare a
extragerilor Loteriei bonurilor fiscale, a modelului şi conţinutului cererii de revendicare a
premiilor  la  Loteria  bonurilor  fiscale,  precum  şi  pentru  instituirea  Comisiei  pentru
supravegherea efectuării extragerilor Loteriei bonurilor fiscale, tragerile s-au desfăşurat în
prezenţa comisiei de tragere compusă din următorii membri:
Dl ......................... - delegat al Ministerului Finanţelor Publice - preşedinte
Dl ......................... - delegat al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală - membru
Dl ......................... - delegat al Companiei Naţionale "Loteria Română" - S.A. - membru

Etapa I (Luna emiterii bonului fiscal - se completează în cazul extragerilor ocazionale.)
_______________
| |
| |
|_______________|

Etapa a II-a (Ziua emiterii bonului fiscal)
_______________
| |
| |
|_______________|

Etapa a III-a (Valoarea bonului fiscal)
_______________________________________________
| | | |
| | | |
|_______________|_______________|_______________|

ANEXA 2
(Anexa A^1 la regulament)

COMPANIA NAŢIONALĂ COMISIA DE TRAGERE
"LOTERIA ROMÂNĂ" - S.A. LOTERIA BONURILOR FISCALE

PROCES-VERBAL
pentru consemnarea numărului unic de înregistrare atribuit bonurilor fiscale prin care au
fost revendicate premii

din data de .........

În  conformitate  cu  prevederile  Regulamentului  de  organizare  şi  desfăşurare  a Loteriei
bonurilor  fiscale,  aprobat  prin  Ordinul  ministrului  finanţelor  publice nr.  417/2015 pentru
aprobarea Instrucţiunilor de punere în aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 10/2015 pentru
organizarea Loteriei  bonurilor fiscale, a Regulamentului  de organizare şi  desfăşurare a
extragerilor Loteriei bonurilor fiscale, a modelului şi conţinutului cererii de revendicare a
premiilor  la  Loteria  bonurilor  fiscale,  precum  şi  pentru  instituirea  Comisiei  pentru
supravegherea efectuării extragerilor Loteriei bonurilor fiscale, tragerea s-a desfăşurat în
prezenţa comisiei de tragere compusă din următorii membri:



Dl ......................... - delegat al Ministerului Finanţelor Publice - preşedinte
Dl ......................... - delegat al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală - membru
Dl ......................... - delegat al Companiei Naţionale "Loteria Română" - S.A. - membru

Etapa a IV-a (numărul unic de înregistrare)

Cele 3/4/5/6 cifre extrase la etapa a IV-a
_________________________________________
| | | | | | |
| | | | | | |
|______|______|______|______|______|______|


