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           La lucrările şedinţei Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor din 
Camera Deputaţilor din 10 mai au fost prezenţi: Nicolicea Eugen, Drăgușanu  Vasile-
Cătălin, Vasile Ghiorghe Gliga, Ionuţ Cristian Săvoiu, Sorin Avram Iacoban, Răzvan 
Ionuţ Tănase, Mircea Cazan, Daniel Iane, Murgu Neagu, Daniel Vasile Oajdea, Cornel 
Mircea Sămărtinean, Valerian Vreme. Au fost absenţi: Ciurariu Florin, Grindeanu Sorin 
Mihai, Titi Holban,  Iusein Ibram, Josif Moldovan, Varujan Pambuccian. 
 

Pe ordinea de zi s-a aflat: 

1. Plx nr. 200/2016 – 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. 

 
În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor 

republicat, Biroul permanent a trimis, Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi 
comunicaţiilor, spre avizare 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.  
 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 
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fizice care desfăşoară activităţi în mod independent, asocieri sau alte entităţi cu sau fără 
personalitate juridică, pentru operaţiuni de plăţi efectuate către persoane fizice. 
 Consiliul Legislativ a avizat favorabil propunerea legislativă, cu observaţii şi 
propuneri. Senatul a respins inițiativa legislativă. 

Prin conținutul și obiectul de reglementare, propunerea legislativă face parte din 
categoria legilor ordinare, iar în aplicarea dispozițiilor art.75 alin.(1) din Constituția 
României, Camera Deputaților este Cameră decizională.  

Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
membrii Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor au dezbătut propunerea 
legislativă şi au hotărât, cu majoritate de voturi a membrilor prezenţi, avizarea negativă a 
acesteia.  
 
 

PREŞEDINTE, 
Eugen Nicolicea 
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