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AL
CAMEREI DEPUTAȚILOR

Vă înaintăm, alăturat, raportul comun 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, trimisă cu adresa nr. Plx.291/2016 din 21
iunie 2016 Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci şi Comisiei juridice, de disciplină
şi imunităţi, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională.
În raport cu obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din
categoria legilor ordinare.

PREŞEDINTE,

PREŞEDINTE,
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RAPORT COMUN
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 buget finanțe și bănci şi Comisia juridică, de
disciplină şi imunităţi au fost sesizate spre dezbatere în fond 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.
Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale
art.92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este
Cameră decizională.
Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea
legislativă în şedinţa din 13 iunie 2016.
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La întocmirea raportului s-a avut în vedere avizul negativ al Comisiei
pentru industrii şi servicii şi avizul favorabil al Consiliului Legislativ, precum şi
punctul de vedere negativ al Guvernului.
Propunerea legislativă supusă dezbaterii are ca obiect de reglementare
completarea art.5 din Legea nr.70/2015, în sensul instituirii unei noi excepţii de la
aplicarea plafoanelor-limită prevăzute de acest act normativ, respectiv transferul
sumelor în valută cu titlul „cash to master” pentru alimentarea casei bordului. Casa
bordului reprezintă acel instrument constituit prin transferuri bancare ale armatorilor
sau operatorilor prin conturile agenţilor, care se declară organului vamal la sosirea şi
la plecarea navelor din port şi care este gestionat de comandantul navei sau de un
ofiţer intendent pentru achitarea în numerar a unor cheltuieli restrânse.
În conformitate cu prevederile art. 61 şi 63 din Regulamentul Camerei
Deputaţilor, republicat, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci şi Comisia juridică,
de disciplină şi imunităţi şi-au desfăşurat lucrările în şedinţe separate.
Membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au examinat
propunerea legislativă în şedinţa din 27 septembrie 2016, iar cei ai Comisiei pentru
buget, finanţe şi bănci în ziua de 21 martie 2017.
La lucrările Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi deputaţii au fost
prezenţi conform listei de prezenţă, iar la cele ale Comisiei pentru buget, finanţe şi
bănci şi-au înregistrat prezenţa 23 deputaţi din totalul de 25 de membri.
La dezbaterile Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi a participat, în
calitate de iniţiator, domnul deputat Gheorghe Florin – Grupul Parlamentar PSD, iar
la cele ale Comisie pentru buget, finanţe şi bănci a participat, în calitate de invitat, din
partea Ministerului Finanțelor Publice domnul Cătălin Olteanu – secretar de stat.
În urma examinării 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 şi a opiniilor exprimate, deputaţii celor două Comisii au hotărât, cu
majoritate de voturi, să supună plenului Camerei Deputaţilor respingerea acesteia
deoarece conform
alineatului (1) al Articolului 1 din Legea nr. 70/2015
„Operaţiunile de încasări şi plăţi efectuate de persoane juridice, persoane fizice
autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, liber profesionişti,
persoane fizice care desfăşoară activităţi în mod independent, asocieri şi alte entităţi
cu sau fără personalitate juridică de la/către oricare dintre aceste categorii de
persoane se vor realiza numai prin instrumente de plată fără numerar, definite
potrivit legii.”
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În raport cu obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din
categoria legilor ordinare.

PREŞEDINTE,

PREŞEDINTE,

Leonardo BADEA

Eugen NICOLICEA

SECRETAR,

SECRETAR,

Marilen – Gabriel PIRTEA

Costel Neculai DUNAVA

Şef serviciu
Giorgiana Ene
Consilieri parlamentari
Vasilica Popa
Andreea Sârbu
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