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Parlamentul  României 

 
 

Comisia pentru buget, 

finanţe şi bănci 

 București, 15.03.2022 

Nr. 4c-2/124 

 

PLx.447/2021 

 

 

 

RAPORT SUPLIMENTAR  
 

asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de 

urgență a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de 

plată 

 

În ședința din ziua de miercuri, 2 martie 2022, Camera Deputaților a hotărât 

retrimiterea proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de 

urgență a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemului moderne de 

plată, în vederea  examinării și depunerii unui nou raport. 

Conform prevederilor art.75 din Constituția României, republicată, și ale art.92 

alin. (9)  din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și 

completările ulterioare, Camera Deputaților este Cameră decizională. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de Lege în 

ședința din 4 octombrie 2021. 

La reexaminarea proiectului de Lege s-au avut în vedere avizele favorabile ale 

Consiliului Legislativ și  Consiliului Economic şi Social, precum și avizele favorabile 

transmise de Comisia juridică, de disciplină și imunități, Comisia pentru administrație 

publică și amenajarea teritoriului și de Comisia pentru industrii și servicii.   

Proiectul de lege vizează completarea Ordonanței de urgență nr. 193/2002 

privind introducerea sistemelor moderne de plată cu prevederi referitoare la obligația 

operatorilor economici furnizori de servicii de utilitate publică și a instituțiilor și 

autorităților publice de a accepta, pe lângă plata fizică cu carduri de debit, de credit sau 

preplătite, și plata cu carduri efectuată online.  

În conformitate cu prevederile art. 62 din Regulamentul Camerei Deputaților, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare, membrii Comisiei au reexaminat 

proiectul de lege menționat mai sus, în ședința cu prezenţă fizică şi online din data de 

15 martie 2022. 

La lucrările Comisiei pentru buget, finanțe şi bănci deputații şi-au înregistrat 

prezența conform listelor de prezență. 
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La reexaminarea proiectului de Lege au participat domnul  Viorel Băltărețu 

deputat USR din partea inițiatorilor și domnul Lucian Ovidiu Heiuş, secretar de stat în 

Ministerul Finanţelor.  

 În urma reexaminării proiectului de Lege, a avizelor primite şi a opiniilor 

exprimate, deputații, au hotărât, în ședința din data de 15 martie 2022,  cu majoritate 

de voturi, să propună plenului Camerei Deputaților un raport suplimentar de 

adoptare a proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență nr. 193/2002 

privind introducerea sistemelor moderne de plată, cu amendamente admise, redate 

în Anexa I. Amendamentele respinse sunt redate în Anexa II.  

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

legilor ordinare. 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

 

Bogdan-Iulian HUȚUCĂ 

 

SECRETAR, 

 

Iulius Marian FIRCZAK 

 

 

 

 

 

 

 

Șef serviciu, 

Giorgiana Ene 

 

Consilier parlamentar, 

Valentina Rotaru 
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Anexa I  

AMENDAMENTE ADMISE 

asupra Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea 

sistemelor moderne de plata 

Nr. 

crt. 

Text ordonanță de urgență  

193/2002 
Text Senat 

 

Amendamente admise 
Motivare 

1.   Lege pentru modificarea și 

completarea Ordonanței de 

urgență a Guvernului nr. 

193/2002 privind introducerea 

sistemelor moderne de plată  

Nemodificat 

 

2.   Art. I. – Ordonanța de urgență 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 și 

completări  prin Legea nr. 

250/2003, cu modificările și 

completările ulterioare, se 

modifică și se completează după 

cum urmează:   

Art. I - Nemodificat 

 

 

3.  Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 193/2002 privind 

introducerea sistemelor moderne 

de plată 

Nemodificat Nemodificat 

 

4.  Art. 1 

 

 

 

1. La Articolul 1, alineatele 

(1) și (3) se modifică și vor avea 

următorul cuprins:  

 

1. La Articolul 1, 

alineatele (1) și (3) se modifică 

și vor avea următorul cuprins:  
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Nr. 

crt. 

Text ordonanță de urgență  

193/2002 
Text Senat 

 

Amendamente admise 
Motivare 

(1) Operatorii economici 

furnizori de servicii de utilitate 

publică, precum şi instituţiile publice 

care încasează impozite, taxe, 

amenzi, dobânzi, penalităţi de 

întârziere, penalităţi și alte obligaţii 

de plată au obligaţia să accepte 

încasări şi prin intermediul cardurilor 

de debit și al cardurilor de credit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 1.- (1) Operatorii economici 

furnizori de servicii de utilitate 

publică, precum şi instituţiile și 

autoritățile publice definite de 

Legea nr. 500/2002 privind 

finanțele publice, cu modificările 

și completările ulterioare, 

indiferent de modul de finanțare și 

subordonare, care încasează 

impozite, taxe, contribuții, amenzi, 

dobânzi, penalităţi de întârziere, 

penalităţi, alte obligaţii de plată și 

sume pentru serviciile prestate sau 

intermediate, au obligaţia să 

accepte încasări şi prin intermediul 

cardurilor de debit, de credit sau 

preplătite, prin intermediul unui 

terminal POS, cât și prin aplicații 

care facilitează acceptarea plăților 

electronice.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) Persoanele juridice care 

desfăşoară activităţi de comerţ cu 

amănuntul şi cu ridicata, aşa cum 

acestea sunt definite de Ordonanţa 

Art. 1.- (1) Operatorii economici 

furnizori de servicii de utilitate 

publică, precum şi instituţiile și 

autoritățile publice definite de 

Legea nr. 500/2002 privind 

finanțele publice, cu modificările 

și completările ulterioare și de 

Legea nr. 273/2006, privind 

finanțele publice locale, cu 

modificările și completările 

ulterioare, indiferent de modul 

de finanțare și subordonare, care 

încasează impozite, taxe, 

contribuții, amenzi, dobânzi, 

penalităţi de întârziere, penalităţi, 

tarife, alte obligaţii de plată și 

sume pentru serviciile prestate 

sau intermediate, au obligaţia să 

accepte încasări şi prin 

intermediul cardurilor de debit, 

de credit sau preplătite, prin 

intermediul unui terminal POS, 

cât și prin aplicații care 

facilitează acceptarea plăților 

electronice.  

 

 

Autor: Miklos Zoltan, UDMR 

 

(3) Persoanele juridice care 

desfășoară activități de comerț cu 

amănuntul și cu ridicata, așa cum 

Instituțiile care funcționează sub 

autoritatea unor organe ale 

administrației publice centrale, 

cum ar fi Ministerul 

Transporturilor, prestează servicii 

către persoane fizice și juridice, 

contravaloarea acestora fiind 

legiferate ca tarife. 

În consecință, propunem 

completarea categoriilor de 

încasări care pot fi operate prin 

sisteme moderne de plată. 

Modificarea solicitată vizează 

facilitarea efectuării încasărilor 

aferente prin mijloace electronice 

de plată și/sau prin platforma 

ghișeul.ro. 

Menționăm că lipsa nominalizării 

exprese și ca atare în lege a acestor 

categorii de încasări, a zădărnicit 

orice demers de până acum a unor 

autorități direct interesate (de 

exemplu Autoritatea Rutieră 

Română – ARR) în inițiativa de a 

obține, din partea celor în 

drept/abilitați, facilitarea 

implementării sistemelor moderne 

de plată. 

 

 

 



5 

 

Nr. 

crt. 

Text ordonanță de urgență  

193/2002 
Text Senat 

 

Amendamente admise 
Motivare 

Guvernului nr. 99/2000 privind 

comercializarea produselor şi 

serviciilor de piaţă, republicată, cu 

modificările şi completările 

ulterioare, precum şi cele care 

desfăşoară activităţi de prestări de 

servicii, care realizează anual 

încasări, cu numerar sau prin 

intrumente de plată, de cel puțin  
50.000 euro în echivalent lei, au 

obligaţia să accepte ca mijloc de 

plată cardurile de debit, de credit 

sau preplătite,  prin intermediul 

unui terminal POS şi/sau al altor 

soluţii moderne de acceptare, 

inclusiv aplicații ce facilitează  

acceptarea plăților electronice. 

Prin activitatea de prestări de 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

acestea sunt definite de 

Ordonanța Guvernului  nr. 

99/2000 privind comercializarea 

produselor și serviciilor de piață, 

republicată, cu modificările și 

completările ulterioare, precum 

și cele care desfășoară activități 

de prestări de servicii, care 

realizează anual o cifră de 

afaceri mai mare de 50.000 euro 

în echivalent lei, au obligația să 

accepte ca mijloc de plată 

cardurile de debit, de credit sau 

preplătite, prin intermediul unui 

terminal POS și/sau al altor 

soluții moderne de acceptare, 

inclusiv aplicații ce facilitează 

acceptarea plăților electronice. 

Prin activitatea de prestări de 

servicii, în sensul prezentului 

alineat, se înțelege operațiunea 

definită la art. 271 alin. (1) din 

Legea nr. 227/2015 privind 

Codul fiscal, cu modificările și 

completările ulterioare. 

Autor: Deputat USR Claudiu 

Iulius Gavril Năsui 

https://idrept.ro/00105377.htm
https://idrept.ro/00172813.htm
https://idrept.ro/00172816.htm
https://idrept.ro/00172816.htm
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Nr. 

crt. 

Text ordonanță de urgență  

193/2002 
Text Senat 

 

Amendamente admise 
Motivare 

5.   2. La articolul 1, după alineatul 

(3) se introduc două noi alineate, 

alin. (31) și alin. (32), cu 

următorul cuprins:  

 

”(31) Obligația de acceptare de 

către persoanele juridice prevăzute 

la alin. (3) a cardurilor de debit, de 

credit sau preplătite, prin 

intermediul unui terminal POS 

și/sau al altor soluții moderne de 

acceptare se naște începând cu 

trimestrul următor celui în care 

încasările au depășit pragul de 

50.000 euro. Cursul de schimb 

valutar pentru determinarea 

echivalentului în lei este cel 

comunicat de BNR în ultima zi a 

anului precedent. 

 

 

(32) În cazul în care, timp de doi 

ani consecutivi, pragul menționat 

la alin. (3) nu a fost depășit, 

entitățile desemnate la alin. (1) nu 

mai au obligația de acceptare a  

cardurilor de debit, de credit sau 

preplătite, prin intermediul unui 

terminal POS și/sau al altor soluții 

moderne de acceptare. 

2. La articolul 1, după alineatul 

(3) se introduc două noi 

alineate, alin. (31) și alin. (32), 

cu următorul cuprins: 

 

(31) Nemodificat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(32) În cazul în care, timp de doi 

ani consecutivi, pragul menționat 

la alin. (3) nu a fost depășit, 

entitățile desemnate la alin. (3) 

nu mai au obligația de acceptare 

a  cardurilor de debit, de credit 

sau preplătite, prin intermediul 

unui terminal POS și/sau al altor 

soluții moderne de acceptare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tehnică legislativă 
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Nr. 

crt. 

Text ordonanță de urgență  

193/2002 
Text Senat 

 

Amendamente admise 
Motivare 

6.   3. La articolul 1, după alineatul 

(7) se introduc două noi alineate, 

alin. (8) și alin. (9), cu următorul 

cuprins:  

 

 

”(8) Operatorii economici 

furnizori de servicii de utilitate 

publică, precum și instituțiile și 

autoritățile publice  definite de 

Legea nr. 500/2002, cu 

modificările și completările 

ulterioare, indiferent de modul de 

finanțare și subordonare, care 

încasează impozite, taxe, 

contribuții, amenzi, dobânzi, 

penalităţi, penalităţi de întârziere 

sau alte obligaţii de plată au 

obligaţia să accepte încasarea 

sumelor printr-un  sistem 

electronic de plată la 

distanță/online. 

 

 

 

 

(9) Sunt exceptate de la obligația 

menționată la alin.(1) și (3) 

entitățile care nu dispun la punctul 

de încasare de niciun mijloc de 

conexiune la internet.” 

 

 

3.  La articolul 1, după alineatul 

(7) se introduc trei noi alineate, 

alin. (8) - (10), cu următorul 

cuprins: 

   

 

”(8) Operatorii economici 

furnizori de servicii de utilitate 

publică, precum și instituțiile și 

autoritățile publice  definite de 

Legea nr. 500/2002, cu 

modificările și completările 

ulterioare și de Legea nr. 

273/2006, indiferent de modul de 

finanțare și subordonare, care 

încasează impozite, taxe, 

contribuții, amenzi, dobânzi, 

penalităţi, penalităţi de întârziere, 

tarife sau alte obligaţii de plată  

și sume pentru serviciile 

prestate sau intermediate, au 

obligaţia să accepte încasarea 

sumelor printr-un  sistem 

electronic de plată la 

distanță/online. 

 

(9) Sunt exceptate de la obligația 

menționată la alin.(1) și (3) 

entitățile care au punctele de 

încasare amplasate în zone 

nedeservite de rețele de 

comunicații electronice. 

 

 

 

 

 

 

 

Tehnică legislativă 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amendamentul este necesar pentru 

a clarifica faptul că lipsa 

conexiunii la internet nu poate 

depinde de voința utilizatorului, ci 

de imposibilitatea obiectivă de a 

avea această conectivitate.  
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Nr. 

crt. 

Text ordonanță de urgență  

193/2002 
Text Senat 

 

Amendamente admise 
Motivare 

Inițiatorii: Brian Cristian, 

Viorel Bălțărețu, USR  

(10) Entitățile menționate la 

alin (9) au obligația de a se 

conforma cerințelor 

menționate la alin.  (1) și (3) în 

termen de 12 luni de la data la 

care zona în care sunt 

amplasate este deservită de de 

rețele de comunicații 

electronice.   

 

Inițiatorii: Cristian Brian, 

Viorel Băltărețu, USR 

 

 

 

 

Amendamentul este necesar 

pentru a stabili clar că entitățile 

aflate în imposibilitate obiectivă 

de a se conecta la internet la 

momentul intrării în vigoare a 

legii, sunt în continuare obligate 

să asigure sistemele moderne de 

plată după ce acest impediment a 

încetat.  

 

7.  

 

6) Instituţiile publice vor prevedea în 

bugetele proprii creditele bugetare 

aferente cheltuielilor cu administrarea 

şi operarea terminalelor de plată. 

4. La articolul 2, alineatul (6) se 

modifică și va avea următorul 

cuprins: 

 

”(6) Instituţiile publice vor 

prevedea în bugetele proprii 

creditele bugetare aferente 

cheltuielilor cu administrarea şi 

operarea terminalelor de plată, 

programelor informatice și 

aplicațiilor  de gestionare a 

sistemelor electronice moderne de 

plată la distanță.” 

4. Nemodificat  
 

 

 

(6) nemodificat 
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Nr. 

crt. 

Text ordonanță de urgență  

193/2002 
Text Senat 

 

Amendamente admise 
Motivare 

8.   

 

 

 

 

 

d) refuzul persoanelor juridice 

prevăzute la art. 1 alin. (1) de a 

accepta încasări prin intermediul 

cardurilor de debit şi al cardurilor de 

credit; 

5. La articolul 3, alineatul (1) 

litera d) se modifică și va avea 

următorul cuprins: 

d) nerespectarea dispozițiilor art. 

1alin. (1), (3) și (8);” 

5. Nemodificat 

 

 

d) nemodificat 

 

9.  

 

Art. II. – (1)  În termen de 60 de 

zile de la data intrării în vigoare a 

prezentei legi,  Ministerul 

Finanţelor împreună cu Ministerul 

Cercetării, Inovării și 

Digitalizării, Ministerul 

Dezvoltării, Lucrărilor Publice și  

Administraţiei, Ministerul 

Antreprenoriatului şi Turismului, 

cu consultarea Băncii Naţionale a 

României, modifică în mod 

corespunzător  normele 

metodologice pentru aplicarea 

prevederilor Ordonanței de 

urgență a Guvernului nr. 

193/2002 privind introducerea 

sistemelor moderne de plată, 

aprobate prin Hotărârea 

Guvernului nr. 949/2017. cu 

modificări și completări prin 

Legea nr. 250/2003, cu 

Art. II.- (1)  În termen de 60 de 

zile de la data intrării în vigoare 

a prezentei legi,  Ministerul 

Finanţelor împreună cu 

Ministerul Cercetării, Inovării și 

Digitalizării, la propunerea 

Autorității pentru 

Digitalizarea României,  
Ministerul Dezvoltării, 

Lucrărilor Publice și  

Administraţiei, Ministerul 

Antreprenoriatului şi 

Turismului, cu consultarea 

Băncii Naţionale a României, 

modifică în mod corespunzător  

Normele metodologice pentru 

aplicarea prevederilor 

Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr. 193/2002 privind 

introducerea sistemelor moderne 

Completarea este necesară având 

în vedere că ADR este succesoarea 

în drepturi și obligații a MCSI pe 

domeniile: transformare digitală și 

societate informațională, precum și 

cu privire la interoperabilitatea 

sistemelor informatice ale 

instituţiilor publice, conform 

prevederilor H.G. nr. 89/2020. 
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Nr. 

crt. 

Text ordonanță de urgență  

193/2002 
Text Senat 

 

Amendamente admise 
Motivare 

modificările și completările 

ulterioare. 

 

 

 

 

 

(2) În termen de 6 luni de la data 

intrării în vigoare a prezentei legi, 

operatorii economici furnizori de 

servicii de utilitate publică și 

autoritățile publice, definite de 

Legea nr. 500/2002 privind 

finanțele publice, cu modificările 

și completările ulterioare, 

indiferent de modul de finanțare și  

subordonare, care încasează 

impozite, taxe, contribuții, 

amenzi, dobânzi, penalități de 

întârziere, penalități și alte 

obligații de plată au obligația de a 

implementa sistemul electronic 

modern de plată la distanță, 

prevăzut la art. 1 alin.(1) din 

Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 193/2002 privind 

introducerea sistemelor moderne 

de plată, aprobată cu modificări și 

completări prin Legea nr. 

250/2003, cu modificările și 

completările ulterioare. 

de plată, aprobate prin Hotărârea 

Guvernului nr. 949/2017.  

 

Amendament propus de 

Autoritatea pentru Digitalizarea 

României 

 

(2) În termen de 6 luni de la data 

intrării în vigoare a prezentei 

legi, operatorii economici 

furnizori de servicii de utilitate 

publică și autoritățile publice, 

definite de Legea nr. 500/2002 

privind finanțele publice, cu 

modificările și completările 

ulterioare și de Legea nr. 

273/2006 privind finanțele 

publice locale cu modificările 

și completările ulterioare, 
indiferent de modul de finanțare 

și subordonare, care încasează 

impozite, taxe, contribuții, 

amenzi, dobânzi, penalităţi, 

penalităţi de întârziere, tarife, 

alte obligaţii de plată și sume 

pentru serviciile prestate sau 

intermediate, au obligația de a 

implementa sistemul electronic 

modern de plată la distanță, 

prevăzut la art. 1 alin.(1) din 

Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 193/2002 privind 

introducerea sistemelor moderne 

 

 

 

 

 

 

 

Amendament de corelare  
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Nr. 

crt. 

Text ordonanță de urgență  

193/2002 
Text Senat 

 

Amendamente admise 
Motivare 

de plată, aprobată cu modificări 

și completări prin Legea nr. 

250/2003, cu modificările și 

completările ulterioare. 

10.  

 

Art. III. – Ordonanța de urgență 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 și 

completări prin Legea nr. 

250/2003, cu modificările și 

completările ulterioare, precum și 

cu modificările și completările 

aduse prin prezenta lege, va fi 

republicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, dându-se 

textelor  o nouă numerotare. 

Art. III. – Nemodificat 
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Anexa nr. 2 

 

AMENDAMENTE RESPINSE 

 

În cursul dezbaterii, Comisia a respins următoarele amendamente: 

 

Nr. 

crt. 
Text ordonanţă Text Senat 

Text propus de comisie 

(autorul amendamentului admis) 

Motivarea 

admiterii/respingerii 

Camera 

decizională  

1. Art. 1 

 

 

 

(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 

ulterioare, precum şi cele care 

desfăşoară activităţi de prestări de 

servicii, care realizează anual o 

cifră de afaceri mai mare de 

50.000 euro în echivalent lei, au 

obligaţia să accepte ca mijloc de 

plată şi cardurile de debit, şi 

cardurile de credit prin 

2. La Articolul 1, alineatele 

(1) și (3) se modifică și 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 

ulterioare, precum şi cele care 

desfăşoară activităţi de prestări de 

servicii, care realizează anual 

încasări, cu numerar sau prin 

intrumente de plată, de cel puțin  

50.000 euro în echivalent lei, au 

obligaţia să accepte ca mijloc de 

plată cardurile de debit, de credit 

La Articolul 1, alineatul (3) se 

modifică și va 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 

ulterioare, precum şi cele care 

desfăşoară activităţi de prestări de 

servicii, care realizează anual 

încasări, cu numerar sau prin 

intrumente de plată, de cel puțin  

30.000 euro în echivalent lei, au 

obligaţia să accepte ca mijloc de 

plată cardurile de debit, de credit 

1.  

2. ca urmare a adoptării 

amendamentului 

domnului deputat USR 

Claudiu Iulius Gavril 

Năsui 

Camera 

Deputaților 

 

https://idrept.ro/00105377.htm
https://idrept.ro/00105377.htm
https://idrept.ro/00105377.htm


13 

 

Nr. 

crt. 
Text ordonanţă Text Senat 

Text propus de comisie 

(autorul amendamentului admis) 

Motivarea 

admiterii/respingerii 

Camera 

decizională  

intermediul unui terminal POS 

şi/sau al altor soluţii moderne de 

acceptare. Prin activitatea de 

prestări de 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. 

sau preplătite,  prin intermediul 

unui terminal POS şi/sau al altor 

soluţii moderne de acceptare, 

inclusiv aplicații ce facilitează  

acceptarea plăților electronice. 

Prin activitatea de prestări de 

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. 

sau preplătite,  prin intermediul 

unui terminal POS şi/sau al altor 

soluţii moderne de acceptare, 

inclusiv aplicații ce facilitează  

acceptarea plăților electronice. 

Prin activitatea de prestări de 

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. 

 

Inițiator: Iulius Marian Firczak, 

Grupul minorităților naționale 

2.  2. La articolul 1, după alineatul 

(3) se introduc două noi 

alineate, alin. (31) și alin. (32), cu 

următorul cuprins:  

 

”(31) Obligația de acceptare de 

către persoanele juridice 

prevăzute la alin. (3) a cardurilor 

de debit. De credit sau preplătite, 

prin intermediul unui terminal 

POS și/sau al altor soluții 

moderne de acceptare se naște 

începând cu trimestrul următor 

celui în care încasările au depășit 

pragul de 50.000 euro. Cursul de 

schimb valutar pentru 

 La articolul 1, după alineatul 

(3) se introduc două noi 

alineate, alin. (31) și alin. (32), cu 

următorul cuprins:  

 

”(31) Obligația de acceptare de 

către persoanele juridice 

prevăzute la alin. (3) a cardurilor 

de debit, de credit sau preplătite, 

prin intermediul unui terminal 

POS și/sau al altor soluții 

moderne de acceptare se naște 

începând cu trimestrul următor 

celui în care încasările au depășit 

pragul de 30.000 euro. Cursul de 

schimb valutar pentru 

1.  

2. ca urmare a adoptării 

amendamentului 

domnului deputat USR 

Claudiu Iulius Gavril 

Năsui 

Camera 

Deputaților 

 

https://idrept.ro/00172813.htm
https://idrept.ro/00172816.htm
https://idrept.ro/00172816.htm
https://idrept.ro/00172813.htm
https://idrept.ro/00172816.htm
https://idrept.ro/00172816.htm
https://idrept.ro/00172813.htm
https://idrept.ro/00172816.htm
https://idrept.ro/00172816.htm
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Nr. 

crt. 
Text ordonanţă Text Senat 

Text propus de comisie 

(autorul amendamentului admis) 

Motivarea 

admiterii/respingerii 

Camera 

decizională  

determinarea echivalentului în lei 

este cel comunicat de BNR în 

ultima zi a anului precedent. 

 

 

 

(32) În cazul în care, timp de doi 

ani consecutivi, pragul menționat 

la alin. (3) nu a fost depășit, 

entitățile desemnate la alin. (1) nu 

mai au obligația de acceptare a  

cardurilor de debit, de credit sau 

preplătite, prin intermediul unui 

terminal POS și/sau al altor 

soluții moderne de acceptare. 

determinarea echivalentului în lei 

este cel comunicat de BNR în 

ultima zi a anului precedent. 

Inițiator: Iulius Marian Firczak, 

Grupul minorităților naționale 

 

Nemodificat 

  

 

Art. II. – Modificările aduse 

prin prezenta lege cu privire la 

articolul 1, alineatele (3) și (31) 

din Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 193/2002 

privind introducerea sistemelor 

moderne de plată, aprobată cu 

modificări și completări  prin 

Legea nr. 250/2003, cu 

modificările și completările 

ulterioare, intră în vigoare în 

termen de 6 luni de la data 

publicării prezentei legi în 

Monitorul Oficial al României, 

pentru operatorii economici 

care realizează anual încasări 

de cel puțin 40.000 de euro și în 

1.  

2. prin vot 

Camera 

Deputaților 
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Nr. 

crt. 
Text ordonanţă Text Senat 

Text propus de comisie 

(autorul amendamentului admis) 

Motivarea 

admiterii/respingerii 

Camera 

decizională  

termen de 12 luni pentru 

operatorii economici care 

realizează anual încasări de 

30.000 de euro. 

 

Inițiator: Iulius Marian Firczak, 

Grupul minorităților naționale  

 


