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A V I Z  
asupra 

Proiectului de Lege pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.10/2015 pentru 
organizarea Loteriei bonurilor fiscale, precum şi pentru completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza 
aparate de marcat electronice fiscal 

 
 
 

În conformitate cu prevederile art.94 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată, spre avizare, cu 
Proiectul de Lege pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.10/2015 pentru 
organizarea Loteriei bonurilor fiscale, precum şi pentru completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza 
aparate de marcat electronice fiscale, trimis cu adresa nr. PLx. 476 din 21 octombrie 2019, 
înregistrat la Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi sub nr.4c-13/866 din 22 octombrie 
2019. 

Conform dispoziţiilor art.75 alin.(1) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 
91 alin (9) punctul 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera 
Deputaţilor este Cameră decizională. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea Ordonanţei Guvernului 
nr.10/2015, în sensul schimbării mecanismului de selectare a valorii câştigătoare a bonului 
fiscal, în scopul înlocuirii valorii unice câştigătoare, extrase din intervalul 1-999, inclusiv, 
cu două valori câştigătoare ale bonului fiscal, aferente intervalelor 1-99 inclusiv, respectiv 
100-999, inclusiv. De asemenea, se propune ca, din numărul maxim de 100 de premii care se 
pot atribui în prezent, potrivit legii, un număr maxim de 80 de premii să fie distribuit pentru 
recompensarea deţinătorilor de bonuri fiscale câştigătoare din intervalulul 1-99, iar un 
număr de maxim 20 de premii să fie distribuit pentru recompensarea deţinătorilor de bonuri 
fiscale câştigătoare din intervalul 100-999. Totodată, soluţiile legislative preconizate au în 
vedere completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.28/1999, urmărindu-se, în 
principal, definirea bacşişului în vederea evidenţierii acestor sume pe bonul fiscal, cu scopul 
delimitării clare a acestora de veniturile încasate de operatorii economici pentru livrarea 
bunurilor sau prestarea serviciilor direct către populaţie şi asigurării fiscalizării bacşişului, 
potrivit Codului fiscal. Astfel, bacşişul se defineşte ca fiind orice sumă de bani oferită în mod 
voluntar de client, în plus faţă de contravaloarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate 
de către operatorii economici care desfăşoară activităţi corespunzătoare codurilor CAEN: 
5610 – „Restaurante”, 5630 - „Baruri” 

 În şedinţa din data de 17 decembrie 2019, potrivit art. 61 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au examinat 
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Proiectul de Lege supus avizării, expunerea de motive şi au avut în vedere avizul  favorabil 
al Consiliului Legislativ �i al Consiliului Economic �i Social. 

În urma dezbaterilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a hotărât, cu 
majoritate de voturi, să acorde aviz favorabil Proiectului Lege. 

În raport de obiectul şi conţinutul reglementării, propunerea legislativă face parte din 
categoria legilor ordinare. 
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