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  Anexa nr.1 la raportul nr.XXII / 340  / 28.06.2016 
 

Amendamente admise 
 

Lege pentru modificarea si completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.193/2002  
privind introducerea sistemelor moderne de plată 

- reexaminare la solicitarea Presedintelui Romaniei - 
L423/2015 

 
 

Nr. 
crt. 

Text adoptat de Senat/ 
Text OUG 193/2002 

 

Textul la promulgare Amendamente Motivatie 

1. Lege pentru completarea art.1 din 
Ordonan�a de urgen�ă a Guvernului 

nr.193/2002 privind introducerea 
sistemelor moderne de plată 

 

Lege pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a   

Guvernului nr. 193/2002 privind 
introducerea sistemelor moderne de 

plată 

Nemodificat.  

2.  Art. I. – 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 �i completările 
ulterioare, se modifică �i se 
completează după cum urmează: 
 

Nemodificat.  
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3. Text OUG 193/2002 
 
 
Art.1. - (1) Agenţii economici furnizori 
de servicii de utilitate publică, precum şi 
instituţiile publice care încasează 
impozite, taxe, amenzi, dobânzi, 
penalităţi de întârziere, penalităţi şi alte 
obligaţii de plată şi care îşi desfăşoară 
activitatea în municipii şi oraşe pot 
accepta încasări şi prin intermediul 
cardurilor de debit şi al cardurilor de 
credit.  
 
 
(2) În anul 2003, prevederile prezentei 
ordonanţe de urgenţă se aplică 
experimental de către instituţiile publice 
şi agenţii economici prevăzuţi la alin.(1). 
 
(3) Începând cu data de 1 iulie 2003, 
persoanele juridice care desfăşoară 
activităţi de comerţ cu amănuntul şi 
realizează anual o cifră de afaceri mai 
mare decât echivalentul în lei al sumei de 
100.000 euro vor accepta ca mijloc de 
plată şi cardurile de debit, şi cardurile de 
credit. 
 

1. La articolul 1, alineatele (1) �i (3) 
se modifică şi vor avea următorul 
cuprins: 
„Art. 1. – (1) Operatorii economici 
furnizori de servicii de utilitate publică, 
precum şi instituţiile publice, inclusiv 
cele  care încasează impozite, taxe, 
amenzi, dobânzi, penalităţi de întârziere, 
penalităţi şi alte obligaţii de plată sunt 
obligaţi să accepte încasări şi prin 
intermediul cardurilor de debit şi al 
cardurilor de credit. 
 
 
 
(2) nemodificat 
 
 
 
 
(3) Persoanele juridice care desfăşoară 
activităţi de comerţ cu amănuntul şi 
realizează anual o cifră de afaceri mai 
mare decât echivalentul în lei al sumei 
de 10.000 euro vor accepta ca mijloc 
de plată şi cardurile de debit, şi 
cardurile de credit.” 
 
 

1. La articolul 1, alineatele (1) �i 
(3) se modifică şi vor avea 
următorul cuprins: 
„Art. 1. – (1) Operatorii economici 
furnizori de servicii de utilitate 
publică, precum şi instituţiile 
publice care încasează impozite, 
taxe, amenzi, dobânzi, penalităţi de 
întârziere, penalităţi şi alte obligaţii 
de plată au obligatia să accepte 
încasări şi prin intermediul 
cardurilor de debit şi al cardurilor 
de credit. 
 
 
(2) nemodificat 
 
 
 
 
(3) Persoanele juridice care 
desfăşoară activităţi de comerţ cu 
amănuntul şi care realizează anual 
o cifră de afaceri mai mare de 
10.000 euro în echivalent lei, au 
obligatia sa accepte ca mijloc de 
plată şi cardurile de debit şi 
cardurile de credit.” 
 

 
 
 
Pentru claritatea 
textului a fost 
eliminata sintagma 
„inclusiv cele care” 
din textul adoptat de 
Camera Deputatilor.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru claritatea 
textului. 
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4. Text Senat 
Art.I.- După alineatul  (3) al 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  şi 
completările ulterioare, se introduc trei 
noi alineate, alin.(4)-(6), cu următorul 
cuprins: 
 
 
 
 
 
 
 
 
„(4) Operatorii economici, persoane 
juridice, care acceptă ca mijloc de plată 
cardurile de debit şi cardurile de credit 
pot acorda, la cererea clientului, 
avansuri de numerar la terminalele de 
plată, indiferent dacă acesta 
achiziţionează sau nu bunuri sau servicii, 
în limitele prevăzute de lege şi în 
condiţiile prevăzute în contractul încheiat 

2. La articolul 1, după alineatul (3) se 
introduc patru noi alineate, alineatele 
(4) – (7), cu următorul cuprins: 
 
 
 
 
 
 
 
 
(4) Instituţiile emitente �i acceptante 
vor întreprinde toate măsurile 
necesare de implementare a sistemului 
de acordare pentru utilizatorii de 
carduri, de avansuri în numerar la 
terminalele de plată, odată cu achiziţia 
de bunuri şi/sau servicii.  
 
 
(5) Persoanele juridice care desfăşoară 
activităţi de comerţ cu amănuntul şi 
care au încheiat cu emitenţii 
cardurilor un contract cu clauza 
privind acceptarea serviciului de 
acordare de avansuri de numerar, 
sunt obligate să acorde avansuri 
potrivit legii, pe toată perioada de 
valabilitate a contractului. Acestea 

2. La articolul 1, după alineatul 
(3) se introduc patru noi alineate, 
alineatele (4) – (7), cu următorul 
cuprins: 
 
 
 
 
 
 
 
(4) Instituţiile emitente �i 
acceptante de carduri întreprind 
toate măsurile necesare, de 
implementare a sistemului de 
acordare de avansuri în numerar la 
terminalele de plată, odată cu 
achiziţia de bunuri şi/sau servicii, 
pentru utilizatorii de carduri. 
 
(5) Persoanele juridice prevazute 
la alin.(1) si (3) ofera serviciul de 
avans in numerar la terminalele 
de plata in baza contractelor 
incheiate cu institutiile 
acceptante si pot acorda avansuri 
in numerar, potrivit prezentei 
legi. Acestea afi�eaza la loc vizibil 
semnul privind acordarea acestui 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru claritatea 
textului. 
 
Textul alin.(5) a fost 
reformulat pentru a 
elimina obligativitatea 
acordarii avansurilor  
in numerar, in 
conditiile in care 
serviciul de avans in 
numerar este oferit la 
terminalele de plata. 
Textul adoptat initial 
de Senat, ca alin.(4), 
nu contine aceasta 
obligativitate, iar 
motivul eliminarii 
acesteia a fost acela de 
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cu banca. 
 
 
 
 
 
 
(5) Avansul prevăzut la alin.(4) va fi 
evidenţiat distinct pe bonul fiscal şi nu 
poate depăşi suma de 200 de lei. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (6) În cazul în care numerarul aflat la 
dispoziţia operatorilor economici 
prevăzuţi la alin.(4) nu acoperă suma 
solicitată de client, clientului i se va oferi 
suma maximă aflată în numerar la 
dispoziţia acestora.” 
 

vor afi�a la loc vizibil semnul privind 
acordarea acestui serviciu, precum şi 
informaţii privind costurile 
serviciului. 
 
 
 
(6) Avansul prevăzut la alin. (5) va fi 
evidenţiat distinct pe bonul fiscal şi nu 
poate depăşi suma de 200 de lei. 
Tranzacţiile privind avansul în 
numerar se asimilează retragerii de 
numerar din bancomat, iar 
comisioanele aferente tranzacţiilor se 
vor stabili conform contractelor în 
vigoare între părţi. Comercianţii pot 
percepe de la titularul cardului, o 
sumă care nu poate depă�i 1% din 
valoarea avansului acordat. 
 
 
 
(7) În cazul în care numerarul aflat la 
dispoziţia comercianţilor acceptanţi 
prevăzuţi la alin.(4) nu acoperă suma 
solicitată de utilizatorul de card, 
clientului i se va oferi suma 
disponibilă pentru astfel de 
operaţiuni.” 

serviciu, precum şi informaţii 
privind costurile serviciului. 
 
 
 
 
 
(6) Avansul prevăzut la alin. (5) se  
evidenţiaza 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 
depă�i 1% din valoarea 
avansului acordat. 
 
(7) În cazul în care suma existenta 
in casa, la dispoziţia 
comercianţilor acceptanţi de 
carduri, prevăzuţi la alin.(5),  nu 
acoperă suma solicitată de clientul 
utilizator de card, acesta va primi 
suma disponibila. 

a avea un text de lege 
functional, aplicabil, 
care sa nu genereze 
conflicte intre 
comercianti si clientii 
acestora. 
 
Pentru claritatea 
textului. 
 
 
 
 
 
 
Cu privire la alin.(7), 
in cererea de 
rexaminare se arata ca 
expresia„numerarul 
aflat la dispozitia 
comerciantilor” 
poate fi considerata ca 
fiind una neclara, 
intrucat nu se intelege 
daca se refera la suma 
existenta in casa sau la 
suma alocata de 
comerciant acestui tip 
de operatiuni. 
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5. Text OUG 193/2002 
 
 
 
Art.2. - (1) Dotarea cu terminale de 
plată a agenţilor economici, a instituţiilor 
publice şi a persoanelor juridice 
prevăzute la art. 1 se va realiza de către 
băncile acceptante de carduri, în baza 
contractelor încheiate în acest scop, 
potrivit prevederilor legale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
(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. 

3. La articolul 2, alineatele (1) şi (5) 
se modifică şi vor avea următorul 
cuprins: 
 
„Art. 2. – (1) Băncile acceptante de 
carduri sunt obligate, la solicitarea 
operatorilor economici, institu�iilor 
publice, persoanelor juridice prevăzute 
la art.1 alin.(1), precum şi a 
comercian�ilor prevăzu�i la art.1 
alin.(3), în baza contractelor încheiate 
în acest scop, să instaleze terminale de 
plată la toate locurile de vânzare ale 
acestora, în termen de maximum 30 
de zile de la formularea solicitării. 
 
 
 
 
(5) Băncile acceptante de carduri, 
prevăzute la alin. (1), sunt obligate să 
asigure infrastructura şi  dotările 
proprii necesare, în vederea ordonării 
plăţilor prin intermediul mijloacelor 
moderne de plată şi a realizării 
transferului între contul de card şi 
contul beneficiarilor sumelor plătite, 
precum si pentru acordarea de 
avansuri de numerar la terminalele 

3. La articolul 2, alineatele (1) şi 
(5) se modifică şi vor avea 
următorul cuprins: 
 
„Art. 2. – (1) Băncile acceptante 
de carduri au obligatia de a  
instala terminale de plată în 
termen de maximum 30 de zile de 
la data solicitării. Instalarea 
terminalelor de plata se face la 
solicitarea operatorilor economici, 
institu�iilor publice, persoanelor 
juridice prevăzute la art.1 alin.(1), 
precum şi a comercian�ilor 
prevăzu�i la art.1 alin.(3), în baza 
contractelor încheiate în acest scop, 
in toate locurile indicate de 
acestia. 
 
(5) Băncile acceptante de carduri, 
prevăzute la alin. (1), au obligatia 
să asigure infrastructura şi  
dotările proprii necesare, în 
vederea ordonării plăţilor prin 
intermediul mijloacelor moderne 
de plată şi a realizării transferului 
între contul de card şi contul 
beneficiarilor sumelor plătite, 
precum si pentru acordarea de 

 
 
 
 
Expresia de la 
alin.(1)„locurile de 
vanzare ale acestora” 
nu poate fi acceptata  
si in cazul institutiilor 
publice, sau nu pentru 
orice institutie 
publica. 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru claritatea 
textului. 
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de plată,  în termen de maximum 90 
de zile de la intrarea în vigoare a 
legii.” 
 

avansuri in numerar la 
terminalele de plată,  în termen 
de maximum 90 de zile de la data 
intrarii în vigoare a prezentei 
legi.” 
 

6. Text OUG 193/2002 
 
Art. 3 
 
 (2) Constituie contravenţie şi se 
sancţionează cu amendă de la 
100.000.000 lei la 150.000.000 lei 
următoarele fapte: 
 
a) utilizarea de către unităţile prevăzute 
la art. 1 a unor terminale de plată care nu 
sunt instalate potrivit prevederilor art. 2 
alin.(1); 
 
 
b) nerespectarea prevederilor art.2 
alin.(21); 
 
c) distrugerea, deteriorarea sau 
modificarea tehnică a terminalelor de 
plată, care pot provoca înregistrări 
eronate sau pot genera fraude. 
 

4. La articolul 3, alineatul (2) se 
modifică �i va avea următorul 
cuprins: 
 
„(2) Constituie contravenţie şi se 
sancţionează următoarele fapte: 
 
 
 
a) utilizarea de către unităţile prevăzute 
la art.1 a unor terminale de plată care 
nu sunt instalate potrivit prevederilor 
art.2 alin. (1); 
 
 
b) nerespectarea prevederilor art. 2 
alin.(21); 
 
c) distrugerea, deteriorarea sau 
modificarea tehnică a terminalelor de 
plată, care pot provoca înregistrări 
eronate sau pot genera fraude;   
 

4. Articolul 3 se modifică �i va 
avea următorul cuprins: 
 
 
(1) Constituie contravenţie şi se 
sancţionează următoarele fapte: 
 
 
 
a) utilizarea de către unităţile 
prevăzute la art.1 a unor terminale 
de plată care nu sunt instalate 
potrivit prevederilor art.2 
alin.(1); 
 
b) nerespectarea prevederilor art.2 
alin.(21); 
 
c) distrugerea, deteriorarea sau 
modificarea tehnică a terminalelor 
de plată, care pot provoca 
înregistrări eronate sau pot genera 
fraude;   

In cererea de 
reexaminare se 
mentioneaza ca se 
impune nu numai 
reanalizarea art.III, ci 
si o reevaluare a 
intregului art.3 din 
OUG 193/2002, atat 
sub aspectul 
sanctiunilor instituite, 
cat si sub aspectul 
limitelor acestora. 
Astfel, articolul 3 a 
fost reformulat 
integral. 
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Art.3 
(22) Constituie contravenţie şi se 
sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 
7.500 lei nerespectarea prevederilor art.1 
alin.(3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

d) refuzul persoanelor juridice 
prevăzute la art.1 alin. (1) de a 
accepta încasări prin intermediul 
cardurilor de debit şi al cardurilor de 
credit; 
 
e) refuzul persoanelor juridice  
prevăzute la art.1 alin.(3) de a 
accepta ca mijloc de plată cardurile 
de debit şi cardurile de credit; 
 
 
f) refuzul instituţiilor prevăzute la 
art.1 alin.(4) de a implementa 
sistemul de acordare de avansuri în 
numerar, pentru utilizatorii 
cardurilor de debit şi al cardurilor de 
credit; 
 
g) refuzul persoanelor juridice 
prevăzute la art.1 alin. (5) de a 
acorda avansuri în numerar, din  
soldul existent în casă şi din 
încasările zilei; 
 
 
 
 
 

d) refuzul persoanelor juridice 
prevăzute la art.1 alin. (1) de a 
accepta încasări prin intermediul 
cardurilor de debit şi al 
cardurilor de credit; 
 
e) refuzul persoanelor juridice  
prevăzute la art.1 alin.(3) de a 
accepta ca mijloc de plată 
cardurile de debit şi cardurile de 
credit; 
 
f) refuzul instituţiilor prevăzute 
la art.1 alin.(4) de a implementa 
sistemul de acordare de avansuri 
în numerar, pentru utilizatorii 
cardurilor de debit şi  cardurilor 
de credit; 
 
lit g) se elimina si in continuare 
se renumeroteaza literele. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Lit.e) a preluat 
contraventia prevazuta 
la alin.(22) al art.3, si 
acesta mentionat in 
cererea de 
reexaminare.   
 
 
 
 
Cu privire la lit.g), in 
cererea de 
reexaminare se arata 
ca aceasta norma nu 
este corelata cu norma 
prevazuta la art.1 
alin.(7) din Legea la 
promulgare, motiv 
pentru care litera g) a 
fost eliminata. S-a 
avut in vedere si 
modificarea alin.(5) al 
art.1. 



11 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art.3. 
(21) Constituie contravenţie şi se 
sancţionează, prin derogare de la 
dispoziţiile art. 8 din Ordonanţa 
Guvernului nr. 2/2001 privind regimul 
juridic al contravenţiilor, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea 
nr.180/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare, cu amendă de la 
10.000 lei la 200.000 lei nerespectarea 
dispoziţiilor art.21 şi 22. 
Art. 21 
Instituţiile emitente nu pot aplica 
instituţiilor acceptante comisioane 
interbancare mai mari de 0,2% din 
valoarea fiecărei operaţiuni efectuate 
prin utilizarea cardurilor de debit, 
respectiv comisioane interbancare mai 
mari de 0,3% din valoarea fiecărei 

h) lipsa afi�ării semnului prevăzut la 
art.1 alin. (5) şi a informaţiilor 
privind acordarea de avansuri în 
numerar şi a costului acestora; 
 
 
 
i) refuzul băncilor acceptante de 
carduri, de a instala în termenul 
prevăzut la art. 2 alin. (1), terminale 
de plată; 
 
j) lipsa asigurării de către băncile 
acceptante de carduri, a 
infrastructurii şi a dotărilor necesare 
pentru acordarea de avansuri în 
numerar la terminalele de plată.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

g) lipsa afi�ării semnului 
prevăzut la art.1 alin.(5), a 
informaţiilor privind serviciul de 
acordare a avansurilor in 
numerar şi a costurilor 
serviciului. 
 
h) refuzul băncilor 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 in 
numerar la terminalele de plată, 
de către băncile acceptante de 
carduri.”  
 
j) nerespectarea dispoziţiilor art.21 
şi 22. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lit.g) (renumerotata) a 
fost reformulata 
pentru a preciza ca 
este vorba de costul 
serviciului. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Litera j) a preluat 
contraventia de la 
art.3 alin. (21). 
 
In cererea de 
reexaminare se 
mentioneaza si faptul 
ca, prin efectul 
abrogarii celor doua 
alineate alin.(21) si 
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operaţiuni efectuate prin utilizarea 
cardurilor de credit. 
Art. 22 
Acordurile dintre instituţiile acceptante şi 
beneficiarii plăţilor vor conţine 
informaţii detaliate referitoare la 
comisionul interbancar, comisionul 
pentru sistemul de plată şi procesare, 
marja acceptantului, precum şi a 
comisioanelor suplimentare aplicate în 
funcţie de marca şi categoria 
respectivelor carduri de plată. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
5. La articolul 3, după alineatul (2) se 
introduce un nou alineat, alineatul (23), 

cu următorul cuprins: 
 
„(23) Contravenţiile prevăzute la 
alin.(2) lit. a), b),  h)  se sancţionează cu 
amendă de la 5.000 lei la 15.000 lei iar 
contravenţiile prevăzute la lit. c), d), e), 
f), g), i), j), se sancţionează cu amendă 
de la 20.000 lei la 50.000 lei.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Partea introductiva a pct.5 se 
elimina 
 
 
(2) Contravenţiile prevăzute la 
alin.(1) se sancţionează dupa cum 
urmeaza: 
- contravenţia prevăzuta la lit. e) se 
sancţionează cu amendă de la 5.000 
lei la 7.500 lei; 
 - contravenţiile prevăzute la lit. a), 
b),  g)  se sancţionează cu amendă 
de la 5.000 lei la 15.000 lei; 
- contravenţiile prevăzute la lit. c), 
d), f), h), i) se sancţionează cu 
amendă de la 20.000 lei la 50.000 
lei;  
- contraventia prevazuta la lit.j) 
se sanctioneaza, prin derogare de 
la dispoziţiile art.8 din 
Ordonanţa Guvernului nr.2/2001 
privind regimul juridic al 
contravenţiilor, aprobată cu 
modificări şi completări prin 
Legea nr.180/2002, cu 

alin.(22) ale art.3, 
faptele prevazute la 
art.21 si art.22 raman 
fara sanctiune. 
In consecinta, articolul 
3, fiind reformulat 
integral,  abrogarea 
celor doua alineate 
(21) si (22) ale 
articolului 3 din Legea 
nr. 70/2015 (asa cu 
este prevazut  in textul 
la promulgare la 
art.III) nu mai este 
necesara, motiv pentru 
care si art.III a fost 
eliminat.  
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Text OUG 193/2002 
 
Art.3. -(3) Constatarea contravenţiilor şi 
aplicarea sancţiunilor se fac de către 
organele de control din Ministerul 
Finanţelor Publice, precum şi din 
unităţile sale teritoriale. 
 
 
 
 
(4) Contravenţiilor prevăzute la 
alin.(1), (2), (21) şi (22) le sunt aplicabile 
dispoziţiile Ordonanţei Guvernului 
nr.2/2001, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr. 180/2002, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. La articolul 3, alineatul (4) se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
„(4) Contravenţiilor prevăzute la 
alin.(2),  le sunt aplicabile dispoziţiile 
Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 
aprobată cu modificări �i completări 
prin Legea nr.180/2002, cu modificările 
�i completările ulterioare.” 
 

modificările şi completările 
ulterioare, cu amendă de la 
10.000 lei la 200.000 lei 
 
(3) Constatarea contravenţiilor şi 
aplicarea sancţiunilor se fac de 
către organele de control ale 
Ministerului Finanţelor Publice şi 
unităţilor sale teritoriale. 
 
Partea introductiva a pct.6 se 
elimina. 
 
„(4) Contravenţiilor prevăzute la 
alin.(1),  le sunt aplicabile 
dispoziţiile Ordonanţei Guvernului 
nr. 2/2001, aprobată cu modificări 
�i completări prin Legea 
nr.180/2002, cu modificările �i 
completările ulterioare. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avand in vedere 
restructurarea in 
intregime a art.3, 
alin.(23) al art.3 de la 
pct.5, precum si 
alin.(4) al art.3 de la 
pct.6,  din textul la 
promulgare, au fost 
preluate pe coloana de 
amendamente, cu 
modificarile necesare. 

9. Text Senat 
Art.II.- În termen de 60 de zile de la data 
intrării în vigoare a prezentei legi, 
Ministerul Finanţelor Publice elaborează 
normele metodologice de aplicare a 
acesteia, care se aprobă prin hotărâre a 
Guvernului. 
 

 
Art. II. – Prezenta lege intră în vigoare 
la 20 mai 2016. 
 

Art.II. 
(1) În termen de 30 de zile de la 
data intrării în vigoare a 
prezentei legi, Ministerul 
Finanţelor Publice, cu 
consultarea Bancii Nationale a 
Romaniei, modifica in mod 
corespunzator normele 

In cererea de 
reexaminare se arata 
ca terminologia 
neclara, precum si 
caracterul de noutate 
al mecanismului 
instituit prin legea 
transmisa la 
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 metodologice pentru aplicarea 
prevederilor Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului 
nr.193/2002 privind introducerea 
sistemelor moderne de plată. 
 
(2)  Prezenta lege intră în vigoare 
la 1 ianuarie 2017. 
 
 

promulgare ar justifica 
si introducerea unei 
prevederi referitoare 
la posibilitatea 
completarii normelor 
metodologice de 
aplicare. 
In cerere se  
mentioneaza si 
reanalizarea 
termenului de intrare 
in vigoare, prevazut la 
art.II. 

10. Text OUG 193/2002 
Art.3. 
(21) Constituie contravenţie şi se 
sancţionează, prin derogare de la 
dispoziţiile art. 8 din Ordonanţa 
Guvernului nr. 2/2001 privind regimul 
juridic al contravenţiilor, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr. 
180/2002, cu modificările şi completările 
ulterioare, cu amendă de la 10.000 lei la 
200.000 lei nerespectarea dispoziţiilor 
art.21 şi 22. 
(22) Constituie contravenţie şi se 
sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 
7.500 lei nerespectarea prevederilor art.1 
alin.(3). 

 
 
Art. III. – La data intrării în vigoare a 
prezentei legi, alineatele (21) �i (22) 
ale articolului 3 din Legea nr. 70/2015 
pentru întărirea disciplinei financiare 
privind operaţiunile de încasări şi plăţi 
în numerar şi pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 193/2002 privind 
introducerea sistemelor moderne de 
plată, publicată în Monitorul Oficial nr. 
242 din 9 aprilie 2015, Partea I, se 
abrogă. 
 

 
 
Art.III se elimina. 
  

 
Articolul 3 a fost 
reevaluat si reformulat 
integral, astfel incat 
acesta cuprinde si 
dispozitiile celor doua 
alineate supuse 
abrogarii in textul 
adoptat de Camera 
Deputatilor la art.III.  
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11. Acest   proiect   de   lege   a   fost  
adoptat   de   Senat,   în   şedinţa  din 
27 octombrie 2015, cu respectarea 
prevederilor articolului 76 alineatul (2) 
din Constituţia României, republicată. 

Această lege a fost adoptată de 
Parlamentul României,  
cu respectarea prevederilor art. 75 şi 
ale art.76 alin. (2) din Constituţia 
României, republicată. 
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Anexa nr.2 la raportul nr.XXII / 340  / 28.06.2016 
 

Amendamente respinse 
Lege pentru modificarea si completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.193/2002  

privind introducerea sistemelor moderne de plată 
- reexaminare la solicitarea Presedintelui Romaniei - 

L423/2015 
 

 
Nr. 
crt. 

Text proiect de lege Amendamente  
propuse de Comisia economica, industrii si 

servicii 

Motivatie 

1. La articolul 1, după alineatul (3) se introduc 
patru noi alineate, alineatele (4) – (7), cu 
următorul cuprins: 
 
(5) Persoanele juridice care desfăşoară 
activităţi de comerţ cu amănuntul şi care au 
încheiat cu emitenţii cardurilor un contract cu 
clauza privind acceptarea serviciului de 
acordare de avansuri de numerar, sunt 
obligate să acorde avansuri potrivit legii, pe 
toată perioada de valabilitate a contractului. 
Acestea vor afişa la loc vizibil semnul privind 
acordarea acestui serviciu, precum şi informaţii 
privind costurile serviciului. 
(6) Avansul prevăzut la alin. (5) va fi evidenţiat 
distinct pe bonul fiscal şi nu poate depăşi suma 
de 200 de lei. Tranzacţiile privind avansul în 

La articolul 1, după alineatul (3) se introduc 
patru noi alineate, alineatele (4) – (7), cu 
următorul cuprins: 
 
(5) Persoanele juridice definite la art. 1 sunt 
obligate să ofere serviciul de avans în 
numerar la terminalele de plată în baza 
contractelor încheiate cu institu�iile 
acceptante �i pot acorda avansuri în numerar 
potrivit legii. Acestea vor afişa la loc vizibil 
semnul privind acordarea acestui serviciu, 
precum şi informaţii privind costurile serviciului. 
 
 
(6) Avansul prevăzut la alin. (5) va fi evidenţiat 
distinct pe bonul fiscal şi nu poate depăşi suma 
de 200 de lei. Comisioanele aferente 

 
 
 
 
Alin.(5) a fost reformulat in anexa nr.1 cu 
amendamente admise, astfel incat acopera si 
propunerea Comisiei economice, industrii si 
servicii.  
 
 
 
 
 
 
 
Alin.(6) a fost mentinut in forma trimisa la 
promulgare. 
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numerar se asimilează retragerii de numerar 
din bancomat, iar comisioanele aferente 
tranzacţiilor se vor stabili conform 
contractelor în vigoare între părţi. 
Comercianţii pot percepe de la titularul 
cardului, o sumă care nu poate depăşi 1% din 
valoarea avansului acordat. 

tranzacţiilor privind avansul în numerar la 
terminalele de plată se vor stabili conform 
contractelor în vigoare între părţi.  
  
 
 
 
 

2.  La articolul 3, alineatul (2) se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
 
„(2) Constituie contravenţie şi se sancţionează 
următoarele fapte: 
 
g) refuzul persoanelor juridice prevăzute la 
art.1 alin. (5) de a acorda avansuri în numerar, 
din soldul existent în casă şi din încasările zilei; 
 
 

La articolul 3, alineatul (2) se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
 
 
 
g) se abrogă. 
(Articolul 3, alineatul 2, litera g) din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.193/2002) 
 

 
 
 
 
 
 
Lit.g) a fost eliminata si se regaseste astfel 
in anexa nr.1. 

3. La articolul 3, după alineatul (2) se introduce 
un nou alineat, alineatul (23), cu următorul 
cuprins: 
„(23) Contravenţiile prevăzute la alin. (2) lit. a), 
b), h) se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei 
la 15.000 lei iar contravenţiile prevăzute la lit. c), 
d), e), f), g), i), j), se sancţionează cu amendă de 
la 20.000 lei la 50.000 lei.” 

La articolul 3 se introduce un nou alineat cu 
următorul cuprins: 
 
„(22)  Contravenţiile prevăzute la alin. (2) lit. a), 
b), h) se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei 
la 15.000 lei iar contravenţiile prevăzute la lit. c), 
d), e), f), g), i), j), se sancţionează cu amendă de 
la 20.000 lei la 50.000 lei.” 

Art.3 a fost reformulat integral in anexa 
nr.1, fiind in acord cu cererea de 
reexaminare. 



18 
 

4. Art. II. – Prezenta lege intră în vigoare la 20 
mai 2016. 

Art. II. – Prezenta lege intră în vigoare în 
termen de 3 zile de la data publicării în 
Monitorul Oficial. 
 

Art.II a fost modificat in anexa nr.1 in 
acord cu cererea de reexaminare. 

5. Art. III. – La data intrării în vigoare a prezentei 
legi, alineatele (21) şi (22) ale articolului 3 din 
Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei 
financiare privind operaţiunile de încasări şi 
plăţi în numerar şi pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea 
sistemelor moderne de plată, publicată în 
Monitorul Oficial nr. 242 din 9 aprilie 2015, 
Partea I, se abrogă. 

Art. III. – La data intrării în vigoare a prezentei 
legi, alineatul (22) al articolului 3 din Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind 
introducerea sistemelor moderne de plată, 
publicată în Monitorul Oficial nr. 242 din 9 
aprilie 2015, Partea I, se abrogă. 

Art.III a fost eliminat si se regaseste cu 
motivatia necesara eliminarii in anexa nr.1 
la prezentul raport. 

 
 




