
Minuta dezbaterii publice privind proiectul de Ordonanță pentru modificarea 
Ordonanței Guvernului nr.10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale, 
precum și pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.28/1999 

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

 

În data de 22 august 2019 a avut loc, la sediul Ministerului Finanțelor Publice, 
dezbaterea publică referitoare la proiectul de Ordonanță pentru modificarea 
Ordonanței Guvernului nr.10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale, 
precum și pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.28/1999 privind 
obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale. 
 

Din partea Ministerului Finanțelor Publice au participat: 
- Doru Petru DUDAȘ, director general, Direcţia generală de  legislaţie Cod de 
procedură fiscală,reglementări nefiscale şi contabile 
- Ionuț COJOCARU, șef serviciu, Direcţia generală de  legislaţie Cod de procedură 
fiscală,reglementări nefiscale şi contabile 
 
Din partea Federației Patronatelor dinTurismul Românesc: 
- Nicolae ISTRATE, vicepreședinte. 
- Ion ANDREI, vicepreședinte. 
 
Din partea SC ALDINI TURISM SRL: 
 
- Virgil STANCU, reprezentant. 
 
Din partea Asociației HORA: 
 
- Răzvan CRIȘAN, reprezentant. 
- Anita PANAIT, reprezentant. 
 
La dezbatere au asistat și reprezentanți ai Serviciului de comunicare și relații publice 
din  Ministerul Finanțelor Publice - organizator al dezbaterii publice: 
 
- Bogdan GRUNEVICI, șef birou informare publică și transparență; 
- Viorica EFTEMIE, expert superior; 
- Oana DRĂGAN, expert superior. 
 
• Dl. director general Doru Petru Dudaș a deschis și a prezidat dezbaterea publică 

privind proiectul de Ordonanță pentru modificarea Ordonanței Guvernului 
nr.10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale, precum și pentru 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.28/1999 privind obligaţia 
operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale. Dl. Doru 
Petru Dudaș a precizat faptul că în legislația fiscală, la nivel internațional, există 



un principiu potrivit căruia orice tip de venit trebuie impozitat şi mai mult, în 
majoritatea ţărilor U.E.şi nu numai, bacşişul  este reglementat şi fiscalizat în 
diferite formule .  
 

În ordinea înscrierii pe ordinea de zi au luat cuvântul următorii reprezentanți ai 
Federației Patronatelor dinTurismul Românesc:  
 
• Nicolae ISTRATE, vicepreședintele Federației Patronatelor din Turismul 

Românesc, a prezentat pe scurt importanța introducerii la alin. (1) a activităților 
prevăzute de codurile CAEN pentru livrarea la domiciliu, care nu sunt prevăzute la 
alin. (1); 

• Dl. Răzvan CRIȘAN, reprezentantul Asociației HORA  a explicat procesul de 
livrare la domiciliu; 

• Dl. Virgil STANCU  a prezentat propunerile și observațiile  SC ALDINI TURISM 
SRL și a sugerat o mai mare implicare din partea statului pentru încurajarea 
turismului clasificat, precum și diferențele între serviciile all-inclusive și cele tip 
restaurant; 

• Dl. Nicolae ISTRATE, vicepreședintele Federației Patronatelor din Turismul 
Românesc, a formulat următoarele propuneri: 

- proiectul de act normativ să fie transmis spre analiză și avizare Ministerului 
Turismului. 

- obținerea unei echități între veniturile obținute la locul de muncă între salariații 
care nu primesc bacșiș, respectiv cei care își desfășoară activitatea în unități de 
cazare care asigură și servicii de alimentație publică prin unitățile clasificate 
impuse, la un tarif de cazare, unitar și prestabilit și salariații care lucrează în 
unități de alimentație publică neclasificate sau clasificate de Ministerul 
Turismului ca independente, a căror venituri urmează să fie majorate cu 30-
100% prin repartizarea bacșișului. 

- bacșișul definit conform alin. (1) să poată fi menționat voluntar, în contractele de 
prestări servicii pe care aceștia le încheie cu clienții anticipat datei de 
desfășurare a evenimentului. 

- revizuirea propunerii din proiectul Ordonanței pentru modificarea și completarea 
Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, prevăzută la art. I punctul 37 alin. (5) 
care va permite celor care gestionează mai mult de 5 camere de închiriat, în 
scop turistic, să nu fie avizate/certificate de Ministerul Turismului, fiind creată o 
inechitate față de structurile de primire turistice cu funcțiuni de cazare, inclusiv 
în impozitarea veniturilor/profit; 

- acordarea unui regim fiscal stimulativ pentru angajator care să ofere acestuia 
posibilitatea de creștere a veniturilor angajaților din turism care prin natura 
activității nu beneficiază de bacșiș; 

- legislația privind casele de marcat să ofere posibilitatea schimbării caselor de 
marcat vechi cu cele noi în condițiile recuperării unui procent din costurile 
acestora. 



• Dl. Nicolae Istrate a subliniat faptul că este de acord să fie adoptat proiectul de 
act normativ, cu condiția ca propunerile înaintate să fie soluționate ulterior 
printr-un alt act normativ; 

• Dl. Răzvan CRIȘAN, reprezentantul Asociației HORA, a mai solicitat ca CASS-
ul să nu se aplice până la obtinerea unui venit de 24.000 lei, minim sau sa fie 
eliminată prevederea privind plafonul întrucât acesta ar putea încuraja 
incercarea contribuabililor de a nu declara veniturile obținute peste plafonul 
respectiv. 

 

 
Dl. Doru Petru Dudaș a făcut o serie de precizări  referitoare la intenţia de legiferare 
corespunzătoare proiectului în discuţie în raport cu propunerile primite, cele mai 
importante fiind următoarele: 

� prezentul proiect a fost iniţiat de Ministerul Finanţelor Publice la propunerile 
primite din partea mediului de afaceri din domeniul alimentaţiei publice unde 
încasarea de bacşiş este o realitate cvasigeneralizată; 

� proiectul vizează reglementarea bacşişului în activităţile  economice unde 
aceasta există, obligatoriu pentru cele două coduri CAEN şi  opţional pentru 
celelalte, dar nu poate să își propună măsuri  de egalizare a veniturilor 
angajaţilor din sectoarele  de activitate în care nu se încasează bacşiş. Aceasta 
este o problemă distinctă care nu are legătură cu acest proiect; 

� intrarea bacşişului în baza de taxare a  CASS, dacă împreună cu celelalte „ alte 
venituri” depăşeşte 12 salarii minime, asigură un tratament unitar al acestor 
categorii de venit. 

Dl. Doru Petru Dudaş a inchis dezbaterea publică asigurând participanții că 
reprezentanții MFP vor analiza propunerile primite în vederea identificării unor soluții 
echilibrate, benefice tuturor părților implicate. 
 
În cadrul întâlnirii, reprezentanții Federației Patronatelor din Turismul Românesc, au 
precizat, în repetate rânduri, că nu se opun promovării proiectului de act normativ, dar 
au solicitat, inclusiv prin adresa depusa, nr.1369/22.08.2019, găsirea unei soluții, 
eventual prin completarea proiectului actului normativ aflat în dezbatere publică, 
respectiv Ordonanța pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind 
Codul fiscal, în vederea obținerii unei echități între veniturile obținute la locul de munca 
între, salariații care își desfășoară activitatea în structuri de primire turistice cu funcțiuni 
de cazare , care de regulă nu primesc bacșiș, și ceilalți salariații care lucrează în alte 
tipuri de unități de alimentație publică.  
 

Angajatorii care dețin structuri de primire turistice cu funcțiuni de cazare clasificate, 
pot înregistra un procent de maxim 8% din veniturile obținute din această activitate 
ca sume asimilate bacșișului, în vedere distribuirii către salariați si vor fi înregistrate 
corespunzător în contabilitate.  

 


