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TERMENE 
Stabilite de Ordonanţa de Urgenţă nr. 91/2014 pentru modificarea şi completarea 

 OUG nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza a.m.e.f. 
 

Data Activitatea  Detalii  

9 ianuarie 2015 Dispoziţiile referitoare la stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor 

intră în vigoare la 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei 

ordonanţe de urgenţă 

 

1 februarie 2015 (9) Modelul autorizaţiei prevăzute la art. 5 alin. (2) din Ordonanţa 

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

completările ulterioare, se aprobă prin ordin al ministrului 

finanţelor publice până la data de 1 februarie 2015. 

Art. 5. – (2) Comercializarea, 

service-ul şi utilizarea a.m.e.f. pe 

teritoriul României sunt permise 

numai după obţinerea 

autorizaţiei de distribuţie emise 

de Comisie. 

1 martie 2015 Art. 11. (3) Pe durata de suspendare a activităţii, unitatea este 

sigilată de echipa de control constituită potrivit legii. Concomitent 

cu sigilarea unităţii, se afişează la loc vizibil un anunţ cu privire la 

această situaţie. Anunţul va fi scris cu litere de tipar având 

înălţimea minimă de 10 cm. Procedura de aplicare a acestei 

prevederi se aprobă prin ordin al ministrului finanţelor publice, 

până la data de 1 martie 2015. 

 

30august 2015 · În termen de 240 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei 

ordonanţe de urgenţă, Ministerul Finanţelor Publice modifică şi 

completează în mod corespunzător prevederile normelor 

metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza 

a.m.e.f. , aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003, 

republicată, cu modificările ulterioare. 

 

31 august 2015. (7) Ordinul comun al ministrului finanţelor publice şi al ministrului 

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 august 2015. 

Art.5.- (11) Procedura de avizare 

tehnică a modelelor de aparate 

de marcat electronice fiscale 

definite la art. 3 alin. (2) se 

aprobă prin ordin comun al 

ministrului finanţelor publice şi al 

ministrului pentru societatea 

informaţională. 

31 august 2015 (8) 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 31 august 2015. 

Art. 5.- (10) Pentru a.m.e.f. 

definite la art. 3 alin. (2), avizul 

tehnic favorabil se eliberează de 

către instituţia publică/instituţia 

de drept public, desemnată prin 

ordin al ministrului pentru 

societatea informaţională. 
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31 august 2015 (11) 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 august 2015 

Art. 31. (1) La nivelul ANAF se 

întocmeşte în formă electronică 

un registru naţional de evidenţă a 

a.m.e.f. instalate în judeţe şi în 

sectoarele municipiului Bucureşti, 

după caz, denumit în continuare 

Registru. 

1 octombrie 2015 Începând cu data de 1 octombrie  2015, Comisia autorizează numai 

distribuitori pentru a.m.e.f.  definite la art. 3 alin. (2) din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia 

operatorilor economici de a utiliza a.m.e.f., republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

 

1 ianuarie 2016 2) Începând cu data de 1 ianuarie 2016, se interzice 

comercializarea a.m.e.f.  definite la art. 3 alin. (1) din Ordonanţa 

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

completările ulterioare.·          

 

1 aprilie 2016 (3) Începând cu data de 1 aprilie 2016, 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. 

 

1 iulie 2016 (4) Începând cu data de 1 iulie 2016, 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. 

 

1 noiembrie 2016 (5) Începând cu data de 1 noiembrie 2016, 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. 

 

1 februarie 2017 Art. 31. – (5) Pentru realizarea operaţiunii de supraveghere şi 

monitorizare a a.m.e.f. ANAF emite, până la data de 1 februarie 

2017, norme metodologice privind procedura de conectare a 

aparatelor de marcat electronice fiscale la un sistem informatic 

naţional de supraveghere şi monitorizare a datelor fiscale. 

 

 


