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Vă înaintăm,  alăturat, raportul asupra proiectului de Lege privind 
modificarea şi completarea Legii nr.70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare 
privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.193/2002 privind introducerea 
sistemelor moderne de plată, trimis cu adresa nr. PLx.35/2018, Camera Deputaţilor 
fiind Cameră decizională.  

În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de Lege face parte din 
categoria legilor ordinare. 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Marius – Constantin BUDĂI 
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RAPORT 
 

asupra proiectului de Lege privind modificarea şi completarea  
Legii nr.70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind  

operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea  
şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.193/2002  

privind introducerea sistemelor moderne de plată 
 
 
 
În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru 
buget, finanțe și bănci a fost sesizată, spre dezbatere în fond, cu proiectul de Lege 
privind modificarea şi completarea Legii nr.70/2015 pentru întărirea disciplinei 
financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea 
şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.193/2002 privind 
introducerea sistemelor moderne de plată. 

Conform prevederilor art.75 din Constituţia României, republicată, şi ale 
art.92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și 
completările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege  
în ședința din 14 februarie 2018. 

La dezbaterea proiectului de lege s-a avut în vedere avizul favorabil al 
Comisiei pentru tehnologia informaţiei, avizul favorabil al Comisiei pentru industrii 
şi servicii, avizul favorabil al Consiliului Legislativ şi avizul cu amendamente al 
Consiliului Economic și Social. 

Proiectul de lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare  
introducerea unei excepţii cu privire la prezentarea documentelor justificative la 
instituţiile de credit, în cazul transferului de sume din contul profesioniştilor 
(persoane juridice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi 
familiale, liber profesionişti, persoane fizice care desfăşoară activităţi în mod 
independent, asocieri şi alte entităţi cu sau fără personalitate juridică) în contul 
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persoanelor fizice, pentru operaţiunile efectuate prin instrumentele de plată cu acces 
la distanţă; stabilirea sancţiunilor aplicabile  în cazul încălcării obligaţiei legale de a 
efectua transferuri bancare numai pe baza documentelor justificative prezentate de 
plătitori sau, în cazul în care transferurile respective sunt efectuate prin instrumente 
de plată cu acces la distanţă, cu condiția existenţei documentelor justificative legale 
în evidenţa plătitorilor. 

În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, membrii Comisiei au examinat proiectul de lege menţionat 
mai sus, în şedinţa din data de 20 martie 2018. 

La lucrările Comisiei și-au înregistrat prezența un număr de 24 deputați, 
din totalul de 25 de membri. 

La dezbaterea acestui proiect de lege au participat, în calitate de invitați, 
reprezentanți ai Ministerului Finanţelor Publice. 

În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, deputații 
prezenți la lucrări, au hotărât cu unanimitate de voturi, să supună plenului Camerei 
Deputaţilor spre dezbatere şi adoptare proiectul de Lege privind modificarea şi 
completarea Legii nr.70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind 
operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.193/2002 privind introducerea sistemelor 
moderne de plată  în forma adoptată de Senat. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din 
categoria legilor ordinare. 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Marius – Constantin BUDĂI 

SECRETAR, 
 

Marilen – Gabriel PIRTEA 
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