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    Vă înaintăm, alăturat, raportul suplimentar asupra proiectului de Lege 
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, trimis spre dezbatere 
în fond cu adresa nr. PLx.548/2014 din 8 decembrie 2014, înregistrat sub nr. 4c-2/639 din 
9 decembrie 2014, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională.  

În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de Lege face parte din categoria 
legilor ordinare. 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Viorel ŞTEFAN 
 
 

florentina.radoi
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RAPORT SUPLIMENTAR 

asupra proiectului de Lege 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 
 
 
 
            In temeiul art.70 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, proiectul 
de Lege 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 a fost 
retrimis Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci, cu adresa nr. PLx. 548/2014, în vederea 
reformulării amendamentului de la poziţia nr.22 din anexa prezentată în raportul iniţial, 
restul amendamentelor fiind adoptate de plen. 
 

Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale 
art.92 alin. (9) pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera 
Deputaţilor este Cameră decizională. 

 
 

În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, membrii Comisiei au reexaminat proiectul de Lege menţionat mai sus, în 
şedinţa din 3 martie 2015. 

 
Din totalul de 34 de membri ai Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci şi-au 

înregistrat prezenţa la dezbateri 29 deputaţi. 
 
La dezbaterea acestui proiect de Lege au fost prezenţi, în calitate de invitaţi, 

reprezentanţi ai Ministerului Finanţelor Publice. 
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    În urma reexaminării proiectului de Lege şi a opiniilor exprimate, deputaţii 
prezenţi la lucrări au hotărât, cu majoritate de voturi, să supună spre dezbatere şi 
adoptare plenului Camerei Deputaţilor proiectul de Lege 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, cu reformularea textului 
amendamentului de la poziţia nr.22 din anexa prezentată în raportul iniţial. 
 
     In raport cu obiectul şi conţinutul său proiectul de lege face parte din categoria 
legilor ordinare. 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Viorel ŞTEFAN 

SECRETAR, 
 

Mihai Aurel DONŢU 
 

       
 

Şef serviciu, 
Giorgiana Ene 
Expert parlamentar 
Florentina Rădoi 
 



 
 
 

Anexă 
 

La nr. crt. 22 din Anexa amendamentelor admise prezentate in Raportul iniţial, Comisia propune adoptarea următorului 
text: 

Nr.crt Text adoptat de Senat  
Text iniţial propus de 

comisie 

Text final propus de comisie 
 (autorul amendamentului) 

Motivarea amendamentului 
propus 

22.  
 
 
Art.17.- Prevederile 
art.14 intră în vigoare la 12 
luni de la data publicării 
prezentei legi în Monitorul 
Oficial al României, Partea 
I. 
 

13. Articolul 17 devine 
articolul 18 și va avea 
următorul cuprins: 
 
Art. 18. - Prevederile art.15 
intră în vigoare la 12 luni de 
la data publicării prezentei 
legi în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, și se 
aplică inclusiv acordurilor 
încheiate după data 
publicării legii în 
Monitorul Oficial, Partea I. 
 

13. Articolul 17 devine articolul 
18 și va avea următorul 
cuprins: 
 
Art. 18. - Prevederile art.15 se 
aplică la 12 luni de la data intrării 
în vigoare a prezentei legi. 
 

Pentru contraventii trebuie 
asigurat un timp rezonabil 
pentru a se face cunoscute 
inainte de intrarea in vigoare a 
legii. 
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