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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
CAMERA  DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru industrii și servicii 
 Tel : 021.316.03.43.                                      Fax : 021.315.34.01.                                      email: cp03@cdep.ro 

 
 

                  Bucureşti, 30.06.2021 
                                                             Nr.4c-3/145/2020 

 
 

BIROULUI PERMANENT 
AL 

CAMEREI DEPUTAȚILOR 
 

    
 Vă înaintăm, alăturat, Raportul suplimentar II asupra proiectului de Lege 

privind consolidarea monedei naţionale ca monedă unică de plată pe teritoriul 

României, transmis cu adresa nr.P.L.x. 246 din 06 mai 2020. 

În raport cu obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria 

legilor ordinare. 

 În conformitate cu prevederile art.75 din Constituția României, republicată, și 

ale art.91 alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu 

modificările și completările ulterioare, Camera Deputaților este Cameră decizională. 

 

 

 

PREȘEDINTE, 

SÁNDOR BENDE 

 

 

 

 

 

 

 

simona.tirzioru
Original
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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
CAMERA  DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru industrii și servicii 
 Tel : 021.316.03.43.                                      Fax : 021.315.34.01.                                      email: cp03@cdep.ro 

 

 
Bucureşti, 30.06.2021 

                                                                Nr.4c-3/145/2020 
 
 

RAPORT  SUPLIMENTAR  II 

asupra proiectului de Lege privind consolidarea monedei naţionale ca monedă 

unică de plată pe teritoriul României 

 
 

 În conformitate cu prevederile art.94 din Regulamentul Camerei Deputaților, 
republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru industrii și 
servicii a fost sesizată, spre dezbatere în fond, cu proiectul de Lege privind 
consolidarea monedei naţionale ca monedă unică de plată pe teritoriul României, 
transmis cu adresa nr.P.L.x.246 din 06 mai 2020, înregistrat la comisie sub nr.4c-3/145 
din 06 mai 2020. 
 Consiliul Economic și Social, cu avizul nr.1921/27.03.2020, avizează favorabil 
proiectul de act normativ. 
 Consiliul Legislativ, cu avizul nr.278/30.03.2020, avizează favorabil propunerea 
legislativă, cu observații și propuneri. 
 Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în 
şedinţa din 28 aprilie 2020. 
 Banca Națională a României, prin adresa cu nr.260/28.05.2020, a transmis 
observațiile pentru care nu poate aviza proiectul de lege, în forma transmisă de 
comisie. 
 Comisia juridică, de disciplină și imunități, prin avizul nr.4c-13/334/2020 din 19 
mai 2020, cu majoritate de voturi, avizează favorabil proiectul de lege, în ședința 
online din data de 19 mai 2020. 
 Comisia pentru buget, finanțe și bănci, prin avizul nr.4c-2/407 din 26 mai 2020, 
cu majoritate de voturi, avizează favorabil proiectul de lege, în ședința online din 
data de 26 mai 2020. 
 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare adoptarea unor măsuri având ca 
finalitate consolidarea monedei naționale ca monedă unică de plată pe teritoriul 
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României. Astfel, se preconizează ca în contractele în care părțile contractante sunt 
rezidenți în România, iar obiectul constă în prestarea de servicii sau furnizarea de 
utilități, prețul să fie exprimat numai în moneda națională, respectiv în lei. 
 Membrii Comisiei pentru industrii și servicii au examinat proiectul de lege în 
ședința online din 9 iunie 2020 și au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună 
plenului Camerei Deputaților adoptarea proiectului de Lege privind consolidarea 
monedei naţionale ca monedă unică de plată pe teritoriul României, cu un  
amendament admis.  
 La lucrările comisiei au fost prezenți 19 deputați din totalul de 22 deputați 
membri ai comisiei. 
 

* 
*  * 

 În conformitate cu prevederile art.70 din Regulamentul Camerei Deputaților, 
republicat, plenul Camerei Deputaților a hotărât retrimiterea proiectului de lege la 
comisia sesizată în fond, transmis cu adresa nr.P.L.x.246 din 06 mai 2020, înregistrat 
la comisie sub nr.4c-3/145 din 06 mai 2020. 
 Membrii Comisiei pentru industrii și servicii au reexaminat proiectul de lege în 
ședința online din 29 iunie 2020 și au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună 
plenului Camerei Deputaților adoptarea proiectului de Lege privind consolidarea 
monedei naţionale ca monedă unică de plată pe teritoriul României, cu 
amendamente admise.   
 La lucrările comisiei au fost prezenți 17 deputați din totalul de 22 deputați 
membri ai comisiei. 

În raport cu obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria 
legilor ordinare. 
 Prezentul raport înlocuiește integral Raportul nr.4c-3/145/2020 din 09 iunie 

2020. 

 
 

* 
*  * 

 
 În şedinţa din data de 19 mai 2021, Comitetul liderilor grupurilor parlamentare a 
hotărât retrimiterea proiectului de lege la comisia sesizată în fond, transmisă cu adresa 
nr.P.L.x 246/2020 din 19 mai 2021. 
 Membrii Comisiei pentru industrii și servicii au reexaminat proiectul de lege în 
ședința din 28 iunie 2021 și au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului 
Camerei Deputaților adoptarea proiectului de Lege privind consolidarea monedei 
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naţionale ca monedă unică de plată pe teritoriul României cu amendamente admise 
prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul raport.   
 La lucrările comisiei au fost prezenți deputați, membri ai comisiei, conform 
listei de prezență. 

În raport cu obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria 
legilor ordinare. 
 În conformitate cu prevederile art.75 din Constituția României, republicată, și 
ale art.91 alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Camera 
Deputaților este Cameră decizională. 
 Prezentul raport înlocuiește integral Raportul nr.4c-3/145/2020 din 30 iunie 
2020. 
 

 

 

 

 

 

 
      PREȘEDINTE,     SECRETAR, 

   SÁNDOR BENDE    BOGDAN GHEORGHE TRIF 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Șef birou, Cristina Neicu
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Anexa 
 

AMENDAMENTE ADMISE 

Nr. 
Crt. 

Text adoptat de Senat Amendamente admise/autor Motivarea 

1. Titlul legii 
LEGE 

privind consolidarea monedei naționale ca monedă unică de plată 
pe teritoriul României 

1. Titlul legii se modifică și va avea următorul cuprins: 
„LEGE 

 privind consolidarea monedei naționale ca monedă de plată pe 
teritoriul României” 

Autor: Cătălin Daniel Zamfir – Senator P.S.D. 

 

2. Art.1. – (1) În contractele de furnizare și prestări de servicii 
prețul, respectiv plata acestuia, se exprimă în lei, dacă părțile 
contractante au sediul/reședința/domiciliul în România. 
(2) În sensul prezentei legi, sunt utilități alimentarea cu apă, 
canalizarea și epurarea apelor uzate, colectarea, canalizarea și 
evacuarea apelor pluviale, alimentarea cu energie electrică, 
iluminatul public, alimentarea cu energie termică în sistem 
centralizat, salubrizarea localităților, alimentarea cu gaze naturale, 
transportul public local de călători, telefonia fixă sau mobilă, 
internetul și televiziunea prin cablu sau digitală. 
 
 
 
(3) Dispozițiile alin.(1) se aplică și altor categorii de plăți, 
încasări, transferuri, operațiuni în conturi curente și altele 
asemenea care decurg din contracte de furnizare de bunuri sau din 
contracte de prestări de servicii între rezidenți, inclusiv asigurări, 
service, transporturi de mărfuri sau de pasageri, coletărie, 
mesagerie sau poștă, activități de întreținere corporală și activități 
ale cluburilor de fitness, de sport sau de sănătate, învățământ 
particular, indiferent dacă sunt consemnate sau nu prin facturi.  

Art.1. – (1) Nemodificat 
 
 
(2) În sensul prezentei legi, sunt utilități următoarele activități: 
alimentarea cu apă, canalizarea și epurarea apelor uzate, 
colectarea, canalizarea și evacuarea apelor pluviale, alimentarea 
cu energie electrică, iluminatul public, alimentarea cu energie 
termică în sistem centralizat, salubrizarea localităților, 
alimentarea cu gaze naturale, transportul public local de călători, 
telefonia fixă sau mobilă, internetul și televiziunea prin cablu sau 
digitală. 
Autor: Comisia pentru industrii și servicii 
 
(3) Dispozitiile alin. (1) se aplică și altor plăţi, încasări, transferuri 
şi altele asemenea care decurg din contracte de furnizare de 
bunuri sau din contracte de prestări de servicii între rezidenţi.  
În sensul prezentei legi sunt servicii următoarele activități: 
serviciile medicale, asigurări, service și mentenanță, transporturi 
de mărfuri și de pasageri, coletarie, mesagerie sau poștă, activități 
de întreținere corporală și activități ale cluburilor de fitness, de 
sport sau de sănătate, învățământ particular, organizare de 
evenimente și catering, telefonie fixă și mobilă, internet, 
televiziune prin cablu și digitală, indiferent dacă sunt 
consemnate sau nu prin facturi.   
Autor: Cătălin Daniel Zamfir – Senator P.S.D. 
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3. Art.2.- Contractele pe perioadă nederminată sau pe o perioadă de 
minim 3 ani vor fi modificate prin act adițional, în maxim 60 de 
zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, pentru a elimina 
orice clauză de indexare a prețului sau de raportare a volumului 
de plată în lei la o monedă de referință. 

Art.2. - Nemodificat  

4. Art.3.- (1) Orice prelungire a duratei unui contract presupune 
adaptarea acestuia la dispozițiile art. 1 și art. 3. 
(2) Pentru contractele aflate în derulare, încheiate pentru o 
perioadă mai mică de 3 ani, cursul de referință a leului față de 
moneda străină de referință nu poate fi mai mare decât cursul 
BNR din data plății efective.  

Art.3. – (1) Nemodificat 
 
 
(2) Pentru contractele aflate în derulare, încheiate pentru o 
perioadă mai mică de 3 ani, cursul de referință a leului față de 
moneda străină de referință nu poate fi mai mare decât cursul 
Băncii Naționale a României din data plății efective. 
Autor: Comisia pentru industrii și servicii 

 


