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Nr.4c-3/330/2015

AVIZ
asupra proiectului de Lege pentru completarea art.1 din Ordonanţa de urgenţă
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 pentru buget, finanţe şi bănci, cu proiectul de Lege pentru completarea
art.1 din Ordonanţa de urgenţă nr.193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de
plată, provenit dintr-o propunere legislativă, transmis cu adresa nr. P.L.x. 744 din 28
octombrie 2015, înregistrat sub nr.4c-3/330 din 30 octombrie 2015.
Consiliul Legislativ, cu avizul nr.604/10.06.2015, avizează favorabil
propunerea legislativă cu observaţii şi propuneri.
Guvernul, prin actul nr.8143/DRP/21.09.2015, susţine propunerea legislativă
sub rezerva însuşirii observaţiilor şi propunerilor formulate.
Senatul, în şedinţa din 27 octombrie 2015, a adoptat proiectul de lege cu
amendamente.
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea art.1 din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.193/2002 privind introducerea sistemelor moderne
de plată, în sensul că persoanele juridice care desfăşoară activităţi de comerţ cu amănuntul
şi care acceptă ca mijloc de plată cardurile de debit şi cardurile de credit, să acorde, la
cererea clientului, avansuri de numerar la terminalele de plată în combinaţie cu plata
aferentă bunurilor şi/sau serviciilor achiziţionate.
Examinarea proiectului de lege a avut loc în şedinţa comisiei din data de 10
noiembrie 2015.
În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, în unanimitate, avizarea
favorabilă a proiectului de lege, cu un amendament admis prezentat în anexă.
Prin obiectul de reglementare şi conţinutul său, proiectul de lege 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.
PREŞEDINTE,
Iulian Iancu
Consilier parlamentar,
Isabela Patricia Robe
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AMENDAMENTE ADMISE
la proiectul de Lege pentru completarea art.1 din Ordonanţa de urgenţă nr.193/2002 privind introducerea sistemelor moderne
de plată
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Amendamente admise/
Autor
3
La articolul 1, alineatul (4) se modifică şi
va avea următorul cuprins:
„(4) Operatorii economici, persoane juridice,
care acceptă ca mijloc de plată cardurile de
debit şi crardurile de credit vor acorda, la
cererea clientului, avansuri de numerar la
terminalele de plată, odată cu achiziţia de
bunuri şi/sau servicii, în limitele prevăzute
de lege şi în condiţiile prevăzute în contractul
încheiat cu banca.”

(4) Operatorii economici, persoane
juridice, care acceptă ca mijloc de
plată cardurile de debit şi crardurile
de credit pot acorda, la cererea
clientului, avansuri de numerar la
terminalele de plată, indiferent
dacă acesta achiziţionează sau nu
bunuri sau servicii, în limitele
prevăzute de lege şi în condiţiile
prevăzute în contractul încheiat cu Comisia pentru industrii şi servicii
banca.”

Motivaţia
4
Operaţiunea
de
eliberare
de
numerar nu poate
fi efectuată decât
în cazul în care
are loc achiziţia
de bunuri şi/sau
servicii.

