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AVIZ
asupra propunerii legislative pentru modificarea articolului 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 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 propunerea legislativă pentru modificarea
articolului 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, transmis cu adresa nr. P.l.x. 200 din 20 aprilie 2016, înregistrat sub nr.4c3/183 din 21 aprilie 2016.
Consiliul Legislativ, cu avizul nr.1371/29.12.2015, avizează favorabil
propunerea legislativă cu observaţii şi propuneri.
Senatul, în şedinţa din 12 aprilie 2016, a respins propunerea legislativă.
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare eliminarea restricţiilor cu
privire la retragerea de numerar din conturile deschise la instituţiile de credit sau la instituţiile
care prestează servicii de plată, de către 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, pentru operaţiuni de plăţi efectuate către persoane fizice.
Examinarea propunerii legislative a avut loc în şedinţa comisiei din data de 10
mai 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.
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