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AVIZ 

asupra propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 

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

Comisia economică, industrii şi servicii a fost sesizată cu adresa nr.L259/2021 pentru dezbaterea 
şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată, iniţiată de Bordei Cristian -
senator USR_PLUS; Dragu Anca Dana - senator USR_PLUS; Mircescu Ion-Narcis - senator USR PLUS; Trifan 
Raoul-Adrian - senator USR_PLUS; Zob Alexandru-Robert - senator USR_PLUS; Apostol Alin-Gabriel -
deputat . USR_PLUS; Avrămescu Gabriel-Ioan - deputat PNL; Badea Mihai-Alexandru - deputat USR_PLUS; 
Băltăreţu Viorel - deputat USR_PLUS; Blaga Daniel-Codruţ - deputat USR_PLUS; Botez Mihai-Cătălin -
deputat USR_PLUS; Buzoianu Diana-Anda - deputat USR_PLUS; Cambera Oana-Alexandra - deputat 
USR_PLUS; Cozma Adrian-Felician - deputat PNL; Cristea Andi-Lucian - deputat PSD; Cristian Brian - deputat 
USR_PLUS; Dehelean Silviu - deputat USR_PLUS; Drancă Andrei-Iulian - deputat USR_PLUS; Gheba Daniel-
Sorin - deputat USR_PLUS; Giurgiu Adrian - deputat USR_PLUS; Havârneanu Filip - deputat USR_PLUS; 
Ichim Cristian-Paul - deputat USR_PLUS; Ilie Victor - deputat USR_PLUS; Lazăr Ion-Marian - deputat 
USR_PLUS; Lazăr Teodor - deputat USR_PLUS; Lorincz Stefan-Iulian - deputat USR_PLUS; Lupu Andrei-
Răzvan - deputat USR_PLUS; Miftode Marius-Andrei - deputat USR_PLUS; Miruţă Radu-Dinel - deputat 
USR_PLUS; Molnar Radu-Iulian - deputat USR_PLUS; Moşteanu Liviu-Ionuţ - deputat USR_PLUS; Murariu 
Oana - deputat USR_PLUS; Neagu Denisa-Elena - deputat USR_PLUS; Ozmen Oana-Marciana - deputat 
USR_PLUS; Poliţeanu Mihai-Laurenţiu - deputat USR_PLUS; Popescu Pavel - deputat PNL; Prună Cristina-
Mădălina - deputat USR_PLUS; Prunean Alin-Costel - deputat USR_PLUS; Rizea Cristina Camelia - deputat 
USR PLUS; Rodeanu Bogdan-Ionel - deputat USR_PLUS; Sas Lorânt-Zoltan - deputat USR_PLUS; Seidler 
Cristian-Gabriel - deputat USR_PLUS; Sighiartău Robert-Ionatan - deputat PNL; Stoica Diana - deputat 
USR PLUS; Teniţă Dragoş-Cătălin - deputat USR_PLUS; Toda Daniel-Liviu - deputat USR PLUS; Todosiu 
Beniamin - deputat USR_PLUS; Tulbure Simina-Geanina-Daniela - deputat USR_PLUS; Tuţă George-Cristian -
deputat PNL; Ungureanu Emanuel-Dumitru - deputat USR_PLUS; Wiener Adrian - deputat USR_PLUS. 

In şedinţele din 2 septembrie şi 7 septembrie a. c., Comisia economică, industrii şi servicii a 
analizat propunerea legislativă şi a hotărât în unanimitatea de voturi a membrilor prezenţi să adopte aviz 
favorabil cu amendamente admise cuprinse în anexa la prezentul aviz. 
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Nr. 
Crt. 

Text O.U.G nr 193/2002 Text prop W nere legislativă Amenda ente adrnise Observaţii 
_ 
1. 

_ 

, 

Art.l - .(1) Operatorii economici furnizori 
de SerVlcll de utilitate publică, precum şi 

instituţiile publice care încasează impozite, 

Art. I. - Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 193/2002 privind 
introducerea sistemelor moderne de 
plată, publicată în Monitorul Oficial 
al Romaniei, Partea I, nr. 942 din 23 
decembrie 2002, aprobată cu 
modificâri şi completări prin Legea 

nr. 250/2003, cu modificările şi 
completările ulterioare, se 
modifică şi se completează după cum 
urmează: 

1. La articolul 1, alineatul (1) se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
(1) Operatorii economici furnizori de 
servicii de utilitate publică, precum şi 

pinstitutiile ublice care încasează , 

La Art. I, punctul 1 se modifică 
şi se completează după turn 
urmează : 
Art.I - Ordonanta de urgenţă a 
Guvernului nr. 193/2002 privind 
introducerea sistemelor moderne 
de plată, publicată în Monitorul 
Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 
942 din 23 decembrie 2002, 
aprobatâ cu modificâri şi 
completări prin Legea nr. 
250/2003, cu modificările şi 
completările ulterioare, se 
modifică şi se completează după 

~ cum urmeaza: 

1. La articolul 1, alineatele (1) şi 
(3) se modifică Şi vor avea 
următorul cuprins: 
(1) Operatorii economici furnizori 
de servicii de utilitate publică, 

Amendamente propuse de 
senator USR PLUSAnca 
Dragu şi admise în 
unanimitate de voturi. 

Faţă de varianta propusă, 
varianta aceasta este mai 
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taxe, amenzi, dobânzi, penalităţi de 
întârziere, penalităţi şi alte obligaţii de plată 

impozite, taxe, amenzi, dobânzi, 
penalitaţi de întârziere, penalităţi şi 

precum si instituţiile Şi 

autoritătile publice, definite de 
extinsă. Adică, ne dorim să 

putem plăti şi la muzeu cu 

au obligaţia să accepte încasări şi prin alte obligaţii de plată au obligaţia să Legea 500/2002 privind card, şi la gradiniţă şi in 

intermediul cardurilor de debit şi al accepte încasări şi prin intermediul finanţele publice, Cu mai multe situaţii. 

cardurilor de credit. cardurilor de debit Şi al cardurilor completările Şi modificările Menţionăm că se pot face 

de credit atât fizic, la casierie cât Si ulterioare, indiferent de modul plăţi si cu carduri preplătite 

. 

online p rintr-un sistem electronic 
modern de plata la distanţă. 

de finanţare Şi subordonare, 
care încaseaza impozite, taxe, 
amenzi, dobânzi, penalităţi de 
întârziere, penalităţi, alte obligaţii 

de plată Şi sume pentru 
serviciile p restate sau 
intermediate, au obligaţia să 

accepte încasări şi prin 
intermediul cardurilor de debit, de 
credit sau preplătite prin 
intermediul unui terminal POS 
şi/sau al altor soluţii moderne 
de acceptare, cum ar fi aplicaţii 

care facilitează acceptarea 

(s-ar putea să fie mult mai 
utilizate în viitor). 
Nu aş menţiona casierie, 
nefiind termen definit în 
legislaţie. Aliniere la 
expresia de la alin.(3) care 
vizează o situaţie identică. 

Persoanele juridice care desfă oară (3) ~ 
activităţi de comerţ cu amănuntul şi cu 
ridicata a a cum acestea sunt definite de 

' ş 
Ordonanta Guvernului nr. 99/2000 privind 
comercializarea ş roduselor i servicirlor de P 
piaţă, republicată, cu modificările şi 

com letările ulterioare i cele care P ' 
precum ş 

plăţilor electronice. 

(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 comerclalizarea Pragul de 5 0.000 euro să se ' 

. 

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 miJ loc de plată şl 

cardurile de debit, şi 
• cardurile de credit prin . 

• • v produselor şi serviciilor de piaţa, 

republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, precum şi 

cele care desfăşoară activităţi de „ . . .. 

refere la încasări în 
numerar sau prin alte p 
instrumente de plată, nu la ' 

cifra de afaceri. 

intermediul unui terminal POS i/sau al ş . 
prestări de servicii, care 

., „ ., . 
realizeaza anual i ~ ~casari, cu 
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altor soluţii moderne de acceptare. Prin 
activitatea de prestări de servicii, în sensul 
prezentului alineat, se înţelege operaţiunea 

definită la art. 271 aim . (1) din Legea nr. 
227/2015 privind Codul fiscal, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

numerar sau prin alte 
instrumente de plată, de cel 
puţin 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, cum ar Ii aplicaţii 

care facilitează acceptarea 
plăţilor electronice. Prin 
activitatea de prestări de servicii, 
în sensul prezentului alineat, se 
înţelege operaţiunea definită la 
art. 271 aim . (1) din Legea nr. 
227/2015 privind Codul fiscal, cu 
modificările şi completările 

ulterioare. 

2. 

---- 

După punctul 1 se introduc trei 
puncte noi, pct.l i -13 cu 

următorul cuprins : 

11. La articolul 1, după alin (3) 
se introduc două noi alineate, 
alin. (3)1 Şi (3)2, cu următorul 

cuprins: 

(3)1 Obligaţia de acceptare de 
către persoanele juridice 
prevăzute la alin (3) a cardurilor 
de debit /de credit/preplătite prin 
intermediul unui terminal POS 
şi/sau al altor soluţii moderne de 
acceptare apare începând cu 

Pentru a fi clară data la 
care devine obligatorie 
utilizarea POS şi care este 
cursul pentru calculul 
plafonului 
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trimestrul următor celui în care 
încasările au depăşit pragul de 
50.000 euro. Cursul de schimb 
valutar pentru determinarea 
echivalentului în lei este cel 
valabil la închiderea anului 
calendaristic precedent. 

(3)2 În cazul în care, timp de doi 
am consecutivi pragul menţionat 

la alin (3) nu a fost depăşit, 

entităţile desemnate la aim. (1) nu 
mai au obligaţia de acceptare a 
cardurilor de debit /de 
credit/preplătite prin intermediul 
unui terminal POS şi/sau al altor 
soluţii moderne de acceptare. 

12. La articolul 1, după 

alineatul (7) se introduce un 
nou alineat, aim . (8) cu 
următorul cuprins: 

(8) Operatorii economici furnizori 
de servicii de utilitate publică, 

precum Si instituţiile Şi 

autorităţile publice, definite de 
Legea 500/2002 privind finanţele 

publice, cu completările şi 
modificările ulterioare, indiferent 
de modul de finantare si 

, , 

subordonare, care încasează 

impozite, taxe, amenzi, dobânzi, 
penalităţi, penalităţi de întârziere 

Pentru a fi clar când nu mai 
există obligaţia de a avea 
POS 

Institutiile Siautoritătile 
> 

> 

publice care încasează taxe 
sa permită şi încasarea 
printr-un ghişeu virtual sau 
printr-un pro c e sator de 
plăţi. 
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Art. 1'. 

În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, 

următorii termeni se definesc astfel: 

, 

sau alte obligaţii de plată au 
obligaţia să accepte încasarea 
sumelor printr-un sistem 
electronic de plată la 
distanţă/online. 

13. După articolul 11, se 
introduce un nou articol, art.12, 
cu următorul cuprins: 
(1)2 Sunt exceptate de la obligaţia 

menţionată la art. 1, alin (1) şi (3) 
entităţile care nu dispun la 
punctul de încasare de niciun 
mijloc de conexiune la internet. 

3. 

Art. 2 - (6) Instituţiile publice vor prevedea 
in bugetele proprii creditele bugetare 
aferente cheltuielilor cu administrarea şi 

operarea terminalelor de plată. 

2. La articolul 2, alineatul (6) se 
modifica Si va avea urmatorul . 
cuprins: 
(6) Instiţuţiile publice vor prevedea în 
bugetele proprii creditele bugetare 
aferente cheltuielilor cu administrarea 
şi operarea terminalelor de plată si a 
programelor informatice de 
gestionare a sistemelor electronice 
moderne de plată la distanţă• 

Punctul 2 se completează şi va 
avea următorul cuprins: 

2. La articolul 2, alineatul (6) se 
modifica Si va avea urmatorul . 
cuprins: 
(6) Institutiile publice vor 
prevedea în bugetele proprii 
creditele bugetare aferente 
cheltuielilor cu administrarea şi 

operarea terminalelor de plată si a 
programelor informatice / 
aplicaţiilor de gestionare a 
sistemelor electronice moderne de 
plata la distanţă. 

Putem avea soluţii de 
acceptare a plăţilor care nu 
implică un echipament 
fizic, ci o aplicaţie 

4. 

3. La articolul 3, alineatul (1) litera 

Punctul 3 se completează şi va 
avea următorul cuprins: 

. . 
3. La articolul 3, al~neatul (1) 
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d) se modifica şi va avea urmatorul 
cuprins: 

d) nerespectarea dispoziţiilor art.l 
alin.(1). 

litera d) se modifica şi va avea 
urmatorul cuprins: 
d) nerespectarea dispoziţiilor 

art. l alin.(1) şi (8); 

Pentru a sanctiona Si , , 
nerespectarea obligaţiei 

nou introduse 

5. 

~ 
Art.4. - In termen de 90 de zile de la data 
intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de 
urgeniă, Ministerul Finanţelor Publice 
împreună cu Ministerul Comunicaţiilor şi 

Tehnologiei Informaţiei, Ministerul 
Administraiiei Publice, Ministerul 
întreprinderilor Mici şi Mij locii şi 

Cooperaţie şi Ministerul Industriei şi 

Resurselor, cu consultarea Băncii Naţionale 

a României şi a Asociaţiei Române a 
Băncilor, vor elabora normele metodologice 
de aplicare a acesteia, care se vor aproba 
prin hotărâre a Guvernului. 

4. Articolul 4, se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 

(1) În termen de 60 de zile de la data 
intrării în vigoare a prezentei legi, 
Ministerul Finanţelor, 

împreună cu Ministerul Cercetării, 

Inovării şi Digitalizarii, Ministerul 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi 

Administraţiei, Ministerul 
Economiei, Antreprenorialului şi 

Turismului, cu consultarea Băncii 

Naţionale a României, modifică în 
mod corespunzator normele 
metodologice pentru aplicarea 
prevederilor 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 şi 

completările ulterioare. 

(2) Prevederile prevazute la articolul 
1, alineatul (1) au un termen de 

Punctul 4 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 

4. Articolul 4, se abrogă 

Tehnică legislativă 
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implementare de maximum 6 luni de 
la data intrării în vigoare a prezentei 
legi. 

6. După Articolul I se introduce 
un articol non, Art.II cu 
următorul cuprins : 

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 şi 

Digitalizării, Ministerul 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi 

Administraţiei, Ministerul 
Economiei, Antreprenorialului şi 

Turismului, cu consultarea Băncii 

Naţionale a României, modifică 

în mod corespunzător normele 
metodologice pentru aplicarea 
prevederilor Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.193/2002 
privind introducerea sistemelor 
moderne de plată, aprobată Cu 

modificări şi completari prin 
Legea nr. 250/2003, cu 
modificările şi 

completările ulterioare. 

(2) Prevederile articolului 1 intră 

în vigoare in termen de 61uni de 
la data publicării sale. 
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