CONFORM CU ORIGINALUL

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor
PLx nr.744/2015

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, Biroul permanent a trimis
Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor, spre avizare, proiectul de Lege pentru completarea art.1 din
Ordonanţa de urgenţă nr.193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată (PLx nr.744/2015).
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea art. 1 din Ordonanţa de Urgenţă nr.193/2002 privind
introducerea sistemelor moderne de plată, în sensul ca 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 indiferent dacă acesta achiziționează sau nu bunuri sau servicii. Avansul se acordă în limita sumei de 200
lei şi se evidențiază distinct pe bonul fiscal.
Consiliul

Legislativ

a

avizat

favorabil

proiectul

de

lege,

cu

observaţii

şi

propuneri,

conform

avizului

nr.604/10.06.2015.
Senatul a adoptat proiectul de lege în ședința din data de 27.10.2015.
Prin conținutul său normativ, proiectul de lege se încadrează în categoria legilor ordinare, iar în aplicarea dispozițiilor
art.75 alin. (1) din Constituția României, republicată, Camera Deputaților este Cameră decizională.
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Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, membrii Comisiei pentru tehnologia
informaţiei şi comunicaţiilor au dezbătut proiectul de lege şi au hotărât, cu unanimitate de voturi a membrilor prezenţi,
avizarea favorabilă a proiectului de lege cu amendamentele cuprinse în anexă.

PREŞEDINTE,
Daniel Vasile Oajdea
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Anexă

Amendamente admise la
proiectul de Lege pentru completarea art.1 din Ordonanţa de urgenţă nr.193/2002 privind introducerea sistemelor moderne
de plată (PLx nr.744/2015)

Nr. crt.

Text Senat

Text adoptat de Comisie

1.

Art. I- După alineatul (3) al art.
1 din Ordonanța de Urgență a
Guvernului nr. 193/2002 privind
introducerea sistemelor moderne
de plată, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr.
942 din 23 decembrie 2002,
aprobată
cu
modificări
și
completări
prin
Legea
nr.
250/2003, cu modificările și
completările
ulterioare,
se
introduc trei noi alienate, alin.
(4)-(6), cu următorul cuprins:

Text nemodificat

2.

”(4)
Operatorii
economici,
persoane juridice, care acceptă
ca mijloc de plată cardurile de
debit și cardurile de credit pot
acorda, la cererea clientului,
avansuri
de
numerar
la
terminalele de plată, indiferent
dacă acesta achiziționează
sau nu bunuri sau servicii, în
limitele prevăzute de lege și în

(4)
Operatorii
economici,
persoane juridice, care acceptă
ca mijloc de plată cardurile de
debit și cardurile de credit pot
acorda, la cererea clientului,
avansuri
de
numerar
la
terminalele de plată, în limitele
prevăzute
de
lege
și
în
condițiile
prevăzute
în

Motivare

Din punct de vedere al organizațiilor internaționale de carduri,
în momentul în care se face o operațiune de eliberare de
numerar clasică (fără a fi asociată cu o operațiune de vânzare)
este necesară îndeplinirea mai multor condiții, astfel:
-

Eliberarea de numerar poate fi făcută doar la ghișeul
băncilor membre VISA / MasterCard;

-

Codificarea este specifică pentru POS-ul la care se face
operațiunea, iar în sistemele băncilor nu pot fi alocate
doua codificări distincte pentru același POS;

-

Existența unor elemente specifice pe chitanțele emise de
POS, în speță seria și numărul actului de identitate, lucru
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condițiile prevăzute în contractul
încheiat cu banca.

contractul încheiat cu banca.

3.

(5) Avansul prevăzut la alin. (4)
va fi evidențiat distinct pe bonul
fiscal și nu va depăși suma de
200 de lei.

Text nemodificat.

4.

(6) În cazul în care numerarul
aflat la dispoziția operatorilor
economici prevăzuți la alin. (4)
nu acoperă suma solicitată de
client, clientului i se va oferi
suma
maximă
aflată
în
numerar
la
dispoziția
acestora.

(6) În cazul în care numerarul aflat
la dispoziția operatorilor economici
prevăzuți la alin. (4) nu acoperă
suma solicitată de client, clientului i
se va oferi suma disponibilă
pentru astfel de operațiuni.

5.

Art. II – În termen de 60 de zile
de la data intrării în vigoare a
prezentei
legi,
Ministerul
Finanțelor Publice elaborează
de
normele
metodologice
aplicare a acesteia, care se
aprobă
prin
Hotărâre
a
Guvernului.

Text nemodificat.

care presupune că acel comerciant va face validarea unui
act de identitate prezentat de către posesorul de card.

Pentru a da posibilitatea comerciantului de a dispune de
numerar și pentru alte operațiuni (rest la plată).
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