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AVIZ 
asupra propunerii legislative pentru completarea art.5 din Legea nr.70 din 2 aprilie 

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 
 
 

  În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Comisia pentru industrii şi servicii a fost sesizată pentru aviz, care va fi transmis 
Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi şi Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci, cu 
propunerea legislativă pentru completarea art.5 din Legea nr.70 din 2 aprilie 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, transmisă cu adresa nr. 
P.l.x. 291 din 21 iunie 2016, înregistrată sub nr.4c-3/273 din 22 iunie 2016. 
  Consiliul Legislativ, cu avizul nr.223/16.03.2016, avizează favorabil 
propunerea legislativă cu observaţii şi propuneri. 
  Senatul, în  şedinţa din 13 iunie  2016, a respins propunerea legislativă. 
  Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea art.5 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, în sensul introducerii unei noi 
operaţiuni. Operaţiunea priveşte transferul sumelor în valuta cu titlul „cash to master” pentru 
alimentarea „casei bordului” şi se aplică unor cheltuieli ocazionate de nave şi echipajele 
acestora, inclusiv pentru plata drepturilor salariale ale echipajului. 
  Examinarea propunerii legislative a avut loc în şedinţa comisiei din data de 06 
septembrie 2016. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, în unanimitate, avizarea 
negativă a propunerii legislative. 
  Prin obiectul de reglementare şi conţinutul său, propunerea legislativă 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, Camera 
Deputaţilor este Cameră decizională. 
 
 

VICEPREŞEDINTE, 
 

Marin Gheorghe 
 
 
 
Consilier parlamentar, 
Isabela Patricia Robe 
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