
PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
CAMERA  DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru industrii si servicii 
 

                      Bucureşti, 05.02.2015 
                                                                       Nr.4c-3/381/2014 
       
 
 

AVIZ 

asupra proiectului de Lege pentru întărirea disciplinei financiare privind 

operaţiunile de încasare 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 şi completările ulterioare, Comisia pentru 

industrii şi servicii a fost sesizată pentru aviz, care va fi transmis Comisiei pentru 

buget, finanţe şi bănci, cu proiectul de Lege pentru întărirea disciplinei 

financiare privind operaţiunile de încasare şi plăţi în numerar şi pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.193/2002 

privind introducerea sistemelor moderne de plată, transmis cu adresa nr. P.L.x. 

548 din 08 decembrie 2014, înregistrat sub nr.4c-3/381 din 09 decembrie 2014. 

  Consiliul Legislativ, cu avizul nr.344/02.04.2014, avizează favorabil 

proiectul de lege, cu observaţii şi propuneri. 

Consiliul Economic şi Social, cu avizul nr.212/28.01.2014, avizează 

favorabil cu două propuneri: 

- eliminarea prevederilor referitoare la realizarea prin instrumente de 

plată fără numerar a operaţiunilor de încasare şi plăţi efectuate de persoanele fizice; 

- menţinerea plafonului zilnic da maximum 5.000 lei în ceea ce priveşte 

limitarea plăţilor în numerar efectuate între persoane juridice, precum şi între acestea 

şi persoanele fizice. 

  Senatul, în  şedinţa din 02 decembrie 2014, a adoptat proiectul de lege 

cu amendamente. 

 



  Proiectul de lege are ca obiect de reglementare adoptarea unor măsuri în 

vederea combaterii evaziunii fiscale prin întărirea disciplinei financiare privind 

operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar. Totodată, se doreşte modificarea şi 

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

sistemelor moderne de plată, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 

nr.250/2003, cu modificările ulterioare. 

  Examinarea propunerii legislative a avut loc în şedinţa comisiei din data 

de 04 februarie 2015. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, în unanimitate, 

avizarea favorabilă a proiectului de lege. 

  Prin obiectul de reglementare şi conţinutul său, proiectul de lege face 

parte din categoria legilor ordinare. 

  În conformitate cu prevederile art.75 din Constituţia României, 

republicată, şi ale art.92 alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Camera Deputaţilor este 

Cameră decizională. 

 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Iulian Iancu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consilieri parlamentari, 
Viorela Gondoş 
Isabela Patricia Robe 
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