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Parlamentul României
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru Buget,
Finanţe şi Bănci

Bucureşti,        13.06.2018  
Nr. 4c-2/682

PLx.227/2017

BIROUL PERMANENT
AL

CAMEREI  DEPUTAŢILOR 

Vă înaintăm,  alăturat, raportul asupra proiectului de Lege pentru
modificarea art.1 alin.(3) şi (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.193/2002 
privind introducerea sistemelor moderne de plată, trimis cu adresa nr. PLx.227/2017, 
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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Parlamentul României
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru Buget,
Finanţe şi Bănci

Bucureşti,        13.06.2018  
Nr. 4c-2/682

PLx.227/2017

RAPORT

asupra proiectului de Lege pentru modificarea art.1 alin.(3)
şi (6) din Ordonanţa 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
pentru modificarea art.1 alin.(3) şi (6) din Ordonanţa 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 şi 
completările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege
în şedinţa din 06 iunie 2017.

La dezbaterea proiectului de lege s-a avut în vedere avizul cu
amendamente al Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor, avizul cu
amendamente al Comisiei pentru industrii şi servicii, avizul favorabil al Comisei
juridice, de disciplină şi imunităţi şi avizul favorabil al Consiliului Legislativ.

Proiectul de lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare
includerea în categoria persoanelor juridice care realizează anual o cifra de afaceri 
mai mare decât echivalentul în lei a 50.000 de euro şi care au obligaţia de a accepta 
ca mijloc de plată cardurile de debit şi cardurile de credit, a persoanelor juridice care 
desfăşoară activităţi de comerţ cu amănuntul şi cu ridicata, precum şi a celor care 
desfăşoară activităţi de prestări servicii. 
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În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei
Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, membrii Comisiei 
au examinat proiectul de lege menţionat mai sus, în şedinţa din data de 12 iunie
2018.

La lucrările Comisiei și-au înregistrat prezența un număr de 23 deputați,
din totalul de 25 de membri.

La dezbaterea proiectului de lege au participat, în calitate de invitați, 
reprezentanți ai Ministerului Finanțelor Publice şi ai Băncii Naționale a României. 

În urma examinării proiectului de Lege pentru modificarea art.1 alin.(3) şi 
(6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.193/2002 privind introducerea 
sistemelor moderne de plată. şi a opiniilor exprimate, deputații prezenți la lucrări au 
hotărât, cu majoritate  de voturi, să supună plenului Camerei Deputaţilor un raport
de adoptare cu amendamentele admise prezentate în anexă

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

PREŞEDINTE, 

Marius – Constantin BUDĂI 

SECRETAR,

Marilen – Gabriel PIRTEA

Şef serviciu 
Giorgiana Ene

Consilier parlamentar
Vasilica Popa
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ANEXĂ 

Amendamente admise

În urma dezbaterii, Comisia propune adoptarea proiectului de lege cu următoarele amendamente: 

Nr.
crt.

Text OUG 193/2002 Text inițiator Text Senat 
Text propus de Comisie

(autorul amendamentului)

Motivarea
amendamentelor

propuse
1. Titlul Legii:

LEGE
pentru modificarea şi 

completarea Legii nr. 209
din 9 noiembrie 2016
pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului 
nr.193/2002 privind

introducerea sistemelor
moderne de plată

Titlul Legii:
LEGE

pentru modificarea art. l
alin.(3) şi (6) din 

Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.193/2002

privind introducerea
sistemelor moderne de

plată

Titlul Legii:
LEGE

pentru modificarea
Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.193/2002

privind introducerea
sistemelor moderne de

plată

2. Articol unic: Legii nr. 209
din 9 noiembrie 2016 pentru
modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.193/2002
privind introducerea
sistemelor moderne de plată, 
publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea
I, nr.913 din 14 noiembrie
2016, cu modificările şi 
completările ulterioare, se 

Articol unic. - Alineatele
(3) şi (6) ale articolului 1 
din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.193/2002
privind introducerea
sistemelor moderne de plată, 
publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea
I, nr.942 din 23 decembrie
2002, aprobată cu modificări 
şi completări prin Legea 
nr.250/2003, cu modificările 

Articol unic. - Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului 
nr.193/2002 privind
introducerea sistemelor
moderne de plată, publicată 
în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr.942
din 23 decembrie 2002,
aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.250/2003, cu modificările 
şi completările ulterioare, se 
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Nr.
crt.

Text OUG 193/2002 Text inițiator Text Senat 
Text propus de Comisie

(autorul amendamentului)

Motivarea
amendamentelor

propuse
modifică şi se completează 
după cum urmează:

şi completările ulterioare, se 
modifică şi vor avea 
următorul cuprins: 

modifică şi va avea 
următorul cuprins: 

3. Titlul ordonanței de 
urgenţă: 

ORDONANŢĂ DE 
URGENŢĂ  

privind introducerea
sistemelor moderne de

plată  

NEMODIFICAT

4. Art.1. - (2) În anul 2003,
prevederile prezentei
ordonanţe de urgenţă se 
aplică experimental de către 
instituţiile publice şi agenţii 
economici prevăzuţi la alin. 
(1).

1. La articolul 1 alineatul
(2) se abrogă. 

Prevedere caducă 

(3) Persoanele juridice care
desfăşoară activităţi de 
comerţ cu amănuntul şi 
care realizează anual o cifră 
de afaceri mai mare de
10.000 de euro în echivalent
lei au obligaţia să accepte ca 
mijloc de plată şi cardurile 
de debit şi cardurile de 
credit.

1. Alineatul (3) al articolului
1 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 

„(3) Persoanele juridice care
desfăşoară activităţi de 
comerţ cu amănuntul şi 
care realizează anual o cifră 
de afaceri mai mare de
50.000 de euro în echivalent
lei au obligaţia să accepte ca 
mijloc de plată şi cardurile 
de debit şi cardurile de 
credit.”

„(3) Persoanele juridice care
desfășoară activităţi de 
comerţ cu amănuntul şi/sau 
cu ridicata, aşa cum acestea 
sunt definite de Ordonanţa 
Guvernului nr.99/2000
privind comercializarea
produselor şi serviciilor de 
piaţă, republicată, cu 
modificările şi completările 

2. La articolul 1 alineatele
(3), (5) şi (6) se modifică şi 
vor avea următorul 
cuprins:
(3) Persoanele juridice care
desfăşoară activităţi de 
comerţ cu amănuntul şi cu 
ridicata, aşa cum acestea 
sunt definite de Ordonanţa 
Guvernului nr.99/2000
privind comercializarea
produselor şi serviciilor de 
piaţă, republicată, cu 
modificările şi completările 

Extinderea obligaţiei 
de a pune la dispoziţia 
cumpărătorilor 
posibilitatea de a plăti 
cu cardul şi pentru 
operatorii economici
care desfăşoară 
activităţi de comerţ cu 
ridicata, precum şi a 
celor care desfăşoară 
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Nr.
crt.

Text OUG 193/2002 Text inițiator Text Senat 
Text propus de Comisie

(autorul amendamentului)

Motivarea
amendamentelor

propuse
 ulterioare, precum şi cele 

care desfășoară activităţi de 
prestări servicii, care 
realizează anual o cifră de 
afaceri mai mare de 10.000
de euro în echivalent lei au
obligaţia să accepte ca mijloc 
de plată şi cardurile de debit 
şi cardurile de credit. Prin 
activitatea de prestări 
servicii, în sensul prezentului
alineat, se înţelege 
operaţiunea definită la 
art.271 alin.(l) din Legea
nr.227/2015 privind Codul
fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

ulterioare, precum şi cele 
care desfăşoară activităţi de 
prestări servicii, care 
realizează anual o cifră de 
afaceri mai mare de 50.000
de euro în echivalent lei au
obligaţia să accepte ca mijloc 
de plată şi cardurile de debit 
şi cardurile de credit prin
intermediul unui terminal
POS şi/sau a altor soluţii 
moderne de acceptare. Prin
activitatea de prestări 
servicii, în sensul prezentului
alineat, se înţelege 
operaţiunea definită la 
art.271 alin.(1) din Legea
nr.227/2015 privind Codul
fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

activităţi de prestări 
servicii este justificată, 
având în vedere
necesitatea asigurării 
unui tratament egal,
nediscriminatoriu între
diferitele categorii de
comercianţi. 

(5) Persoanele juridice
prevăzute la alin. (1) şi (3) 
oferă serviciul de avans în
numerar la terminalele de
plată în baza contractelor 
încheiate cu instituţiile 
acceptante şi pot acorda 
avansuri în numerar, potrivit
prezentei ordonanţe de 
urgenţă. Acestea afişează la 
loc vizibil semnul privind

(5) Persoanele juridice
prevăzute la alin. (1) şi (3), 
pot oferi serviciul de avans
în numerar la terminalele de
plată în baza contractelor 
încheiate cu instituţiile 
acceptante şi pot acorda 
avansuri în numerar, potrivit
prezentei ordonanţe de 
urgenţă. Acestea afişează la 
loc vizibil semnul privind
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Nr.
crt.

Text OUG 193/2002 Text inițiator Text Senat 
Text propus de Comisie

(autorul amendamentului)

Motivarea
amendamentelor

propuse
acordarea acestui serviciu,
precum şi informaţii privind 
costurile serviciului.

acordarea acestui serviciu,
precum şi informaţii privind 
costurile serviciului.

(6) Avansul prevăzut la alin. 
(5) se evidenţiază distinct pe 
bonul fiscal şi nu poate 
depăşi suma de 200 de lei. 
Tranzacţiile privind avansul 
în numerar se asimilează 
retragerilor de numerar de la
bancomate, iar comisioanele
aferente tranzacţiilor se 
stabilesc conform
contractelor în vigoare între
părţi. Comercianţii pot 
percepe, de la titularul
cardului, un comision care
nu poate depăşi 1% din 
valoarea avansului acordat.

2. Alineatul (6) al articolului
1 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
„(6) Avansul prevăzut la 
alin. (5) se evidenţiază 
distinct pe bonul fiscal şi nu 
poate depăşi suma de 100 de 
lei. Tranzacţiile privind 
avansul în numerar se
asimilează retragerilor de 
numerar de la bancomate, iar
comisioanele aferente
tranzacţiilor se stabilesc 
conform contractelor în
vigoare între părţi. 
Comercianţii pot percepe, de 
la titularul cardului, un
comision care nu poate
depăşi 1% din valoarea 
avansului acordat.”

(6) Avansul prevăzut la alin. 
(5) se evidenţiază distinct pe 
chitanţa emisă de terminalul 
de plată şi nu poate depăşi 
suma de 200 de lei.
Tranzacţiile privind avansul 
în numerar se asimilează 
retragerilor de numerar de la
bancomate, iar comisioanele
aferente tranzacţiilor se 
stabilesc conform
contractelor în vigoare între
părţi. Comercianţii pot 
percepe, de la titularul
cardului, un comision care
nu poate depăşi 1% din 
valoarea avansului acordat.”

(6) NEMODIFICAT

5.

Art.2. - (1) Băncile
acceptante de carduri au
obligaţia de a instala 
terminale de plată în termen 
de maximum 30 de zile de la
data solicitării. Instalarea 

3. La articolul 2 alinatele
(1) şi (2) se modifică şi vor 
avea următorul cuprins: 
Art. 2. – (1) Instituţiile
acceptante de carduri au
obligaţia de a instala 
terminale de plată în termen 
de maximum 30 de zile de la
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Nr.
crt.

Text OUG 193/2002 Text inițiator Text Senat 
Text propus de Comisie

(autorul amendamentului)

Motivarea
amendamentelor

propuse
terminalelor de plată se face 
la solicitarea operatorilor
economici, instituţiilor 
publice, persoanelor juridice
prevăzute la art. 1 alin. (1), 
precum şi a comercianţilor 
prevăzuţi la art. 1 alin. (3), în 
baza contractelor încheiate în
acest scop, în toate locurile
indicate de aceştia. 

data solicitării. Instalarea 
terminalelor de plată se face 
la solicitarea operatorilor
economici, instituţiilor 
publice, persoanelor juridice
prevăzute la art. 1 alin. (1), 
precum şi a comercianţilor 
prevăzuţi la art. 1 alin. (3), în 
baza contractelor încheiate în
acest scop, în toate locurile
indicate de aceştia. 

(2) Agenţii economici, 
instituţiile publice şi 
persoanele juridice prevăzute 
la art. 1 vor întreprinde
măsurile necesare pentru a 
instala terminale de plata,
având posibilitatea de a-şi 
alege banca acceptantă. 

(2) Agenţii economici, 
instituţiile publice şi 
persoanele juridice prevăzute 
la art. 1 vor întreprinde
măsurile necesare pentru a 
instala terminale de plata,
având posibilitatea de a-şi 
alege instituţia acceptantă. 

(21) În cazul agenţilor 
economici şi al instituţiilor 
publice prevăzute la art. 1 
alin. (1), alegerea băncii se 
va efectua în urma unei
proceduri de achiziţie 
publică, potrivit prevederilor 
Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 60/2001
privind achiziţiile publice, 
aprobată cu modificări şi 

4. La articolul 2 alineatul
(21) se abrogă. 



9

Nr.
crt.

Text OUG 193/2002 Text inițiator Text Senat 
Text propus de Comisie

(autorul amendamentului)

Motivarea
amendamentelor

propuse
completări prin Legea nr. 
212/2002.

(3) Cheltuielile cu
achiziţionarea şi instalarea 
terminalelor de plata vor fi
suportate de către băncile
acceptante.

5. La articolul 2 alineatele
(3) – (5) se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
(3) Cheltuielile cu
achiziţionarea şi instalarea 
terminalelor de plata vor fi
suportate de către instituţiile
acceptante.

(4) Cheltuielile cu
administrarea şi operarea 
terminalelor de plată se vor 
stabili prin contractele
încheiate cu băncile
desemnate potrivit alin. (2) şi
(21).

(4) Cheltuielile cu
administrarea şi operarea 
terminalelor de plată se vor 
stabili prin contractele
încheiate cu instituţiile
desemnate potrivit alin. (2).

(5) Băncile acceptante de
carduri, prevăzute la alin. 
(1), vor întreprinde măsurile 
corespunzătoare pentru 
asigurarea infrastructurii şi a 
dotărilor proprii, în vederea 
ordonării plăţilor prin 
intermediul mijloacelor
moderne de plată şi a 
realizării transferului între 
contul de card şi contul 
beneficiarilor sumelor
plătite, până la datele 
prevăzute la art. 1. 

(5) Instituţiile acceptante
de carduri, prevăzute la alin. 
(1), vor întreprinde măsurile 
corespunzătoare pentru 
asigurarea infrastructurii şi a 
dotărilor proprii, în vederea 
ordonării plăţilor prin 
intermediul mijloacelor
moderne de plată şi a 
realizării transferului între 
contul de card şi contul 
beneficiarilor sumelor
plătite, până la datele 
prevăzute la art. 1.
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Nr.
crt.

Text OUG 193/2002 Text inițiator Text Senat 
Text propus de Comisie

(autorul amendamentului)

Motivarea
amendamentelor

propuse
6. Art. 3. – (1)

b) nerespectarea prevederilor
art. 2 alin. (21);

3. La articolul 3, alineatul
(1) literele b), h) şi i) se 
modifică şi vor avea 
următorul cuprins: 
b) nerespectarea prevederilor
art. 2;

Tehnică legislativă 

h) refuzul băncilor
acceptante de carduri de a
instala terminale de plată în 
termenul prevăzut la art. 2 
alin. (1);

h) refuzul instituţiilor
acceptante de carduri de a
instala terminale de plată în 
termenul prevăzut la art. 2 
alin. (1);

i) lipsa asigurării 
infrastructurii şi a dotărilor 
necesare pentru acordarea
avansurilor în numerar la
terminalele de plată de către 
băncile acceptante de
carduri;

i) lipsa asigurării 
infrastructurii şi a dotărilor 
necesare pentru acordarea
avansurilor în numerar la
terminalele de plată de către 
instituţiile acceptante de
carduri;


