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AVIZ 
asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr.193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată 
 
 

  În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaților, 
republicat, cu modificările ulterioare, Comisia pentru industrii și servicii a fost sesizată pentru 
aviz, care va fi transmis Comisiei pentru buget, finanțe și bănci, care este sesizată în fond, cu 
proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată, transmis cu adresa nr. P.L.x. 
447/2021 din 11 octombrie 2021, înregistrat la comisie sub nr.4c-3/492/2021 din 11 octombrie 
2021. 
  Consiliul Legislativ, cu avizul nr.461/23.06.2021, avizează favorabil propunerea 
legislativă cu observații și propuneri. 
  Consiliul Economic și Social, cu adresa nr.4334/02.06.2021, avizează favorabil 
proiectul de act normativ. 
  Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în 
ședința din 4 octombrie 2021. 
  Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea unor prevederi ale 
Ordonanţei de urgenţă 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. Demersul legislativ vizează obligaţia ca operatorii economici furnizori 
de servicii de utilitate publică şi instituţiile publice care încasează impozite, taxe, amenzi, 
dobânzi, penalităţi de întârziere, penalităţi şi alte obligaţii de plată, să accepte plata cu cardurile 
de debit şi credit efectuată online, printr-un sistem electronic modem de plată la distanţă.. 

Examinarea proiectului de lege a avut loc în ședința comisiei din 16 noiembrie 
2021. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 
avizarea favorabilă a proiectului de lege în forma adoptată de Senat. 
  Prin obiectul de reglementare 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.92 alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările 
ulterioare, Camera Deputaților este Cameră decizională. 
 
 

PREȘEDINTE, 
 

Sándor Bende 
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