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AVIZ 
 

asupra proiectului de Lege privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a 
Regulamentului (UE) nr. 260 / 2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 

martie 2012 de stabilire a cerințelor tehnice și comerciale aplicabile operațiunilor de 
transfer de credit și de debitare directă în euro și de modificare a  

Regulamentului (CE) nr. 924 / 2009  
 

PL-x nr. 439 / 2015 
 
 

 
 În conformitate cu prevederile art. 95 și 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările ulterioare, Comisia pentru afaceri europene a fost sesizată, spre 
dezbatere şi avizare în procedură de urgenţă, cu proiectul de Lege privind stabilirea unor 
măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 260 / 2012 al Parlamentului European 
și al Consiliului din 14 martie 2012 de stabilire a cerințelor tehnice și comerciale aplicabile 
operațiunilor de transfer de credit și de debitare directă în euro și de modificare a 
Regulamentului (CE) nr. 924 / 2009, PL-x nr. 439 / 2015. 
  
 Conform dispoziţiilor art. 75 alin.(1) şi (3) din Constituţia României, republicată şi ale 
art. 92 alin. (9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor 
este Cameră decizională.  
 
 Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a dezbătut și adoptat proiectul de lege, în 
şedinţa din 27 mai 2015. 
 
 Consiliul Legislativ, prin avizul nr. 316 din 8 aprilie 2015, a avizat favorabil proiectul 
de Lege, cu observaţii şi propuneri de natura tehnicii legislative.  
 
 Potrivit prevederilor art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, comisia 
a dezbătut proiectul de lege  în şedinţa din  16 iunie  2015. 
 
 Comisia pentru afaceri europene a fost sesizată întrucât proiectul de lege se referă la 
reglementările statuate la nivelul Uniunii Europene, subsumate Politicii economice și monetare 
și domeniului liberei circulații a capitalurilor. 
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 Actul normativ realizează cadrul juridic administrativ de aplicare pe plan național a 
Regulamentului (UE) nr. 260 / 2012.  
 
 Începând cu data de 15 martie 2012, se aplică direct la nivelul statelor membre 
Regulamentul (EU) nr. 260 / 2012 al Parlamentului European și al Consiliului, care se 
adresează prestatorilor de servicii de plată stabiliți  pe teritoriul Uniunii care furnizează servicii 
de transfer de credit și de debitare directă în euro, vizând, totodată, operatorii sistemelor de 
plăți de mică valoare și, după caz, proprietarii schemelor de plăți de retail de tip transfer de 
credit și debitare directă în euro. 
 

În urma analizei propunerii, Comisia pentru afaceri europene a constatat că desemnarea 
Băncii Naționale a României drept autoritatea competentă responsabilă este în acord  cu 
prevederile Regulamentului (UE) nr. 260 / 2012. 
 
 Comisia pentru afaceri europene avizează favorabil proiectul de lege. 
 
 Din totalul de 22 de membri ai Comisiei pentru afaceri europene au fost prezenţi la 
dezbateri 12 deputaţi. 
 
 În urma dezbaterilor, Comisia pentru afaceri europene a hotărât, cu unanimitate de 
voturi, avizarea favorabilă a acestui proiect de lege. 
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