
   
 

ÎNTREBARE 

 

Către: Domnul Alexandru Nazare, Ministrul Finanțelor  

De la: Brian Cristian, Deputat Circumscripția nr. 26 județul Maramureș 

 

Obiectul întrebării: Plata cu cardul bancar debit/credit în România 

 

Domnule Ministru, 

 

Conform OUG 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată, cu modificările și 

completările ulterioare, se prevede în mod obligatoriu acceptarea încasărilor de impozite, taxe, amenzi, 

dobânzi, etc. și prin intermediul cardurilor de debit sau credit. 

„Articolul 1 (1) Operatorii economici furnizori de servicii de utilitate publică, precum și instituțiile 

publice care încasează impozite, taxe, amenzi, dobânzi, penalități de întârziere, penalități și alte obligații de 

plată au obligația să accepte încasări și prin intermediul cardurilor de debit și al cardurilor de credit.” 

Chiar dacă există extrem de multe argumente care susțin necesitatea utilizării plății cu cardul într-un 

cadru cât mai larg și ne-am aștepta la o mai bună conformare în acest sens, trebuie reținut că, în conformitate 

cu prevederile OUG 193/2002, refuzul de a accepta încasări prin intermediul cardurilor de debit și al 

cardurilor de credit reprezintă contravenție și trebuie sancționate. 

 

Având în vedere art. 112 din Constituția României și art. 199 din Regulamentul Camerei Deputaților, 

vă rog să dați curs următoarelor întrebări cu privire la cauzele și soluțiile pentru problema prezentată. 

 

1. Care este situația aplicării acestor prevederi la instituțiile publice?  

2. Ne este semnalat din diverse zone ale țării că plata cu cardul la ghișeul multor instituții 

publice locale nu este permis. Câte controale tematice s-au efectuat pentru respectarea 

acestor prevederi și câte sancțiuni au fost aplicate instituțiilor publice care refuză să se 

conformeze? 
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3. Deși OUG 193/2002, art. 1 alin. (1), nu face diferențiere între plătitorii de impozite și taxe 

persoane fizice sau juridice, în fapt, plata impozitelor și taxelor la ghișeele trezoreriei nu 

este permisă agenților economici, deși cardurile de debit și credit corporate nu sunt o 

noutate în România. Care sunt motivele care stau la baza acestui refuz și ce măsuri ați 

luat? 

 

Vă rog sa îmi comunicați răspunsul în scris și verbal. 

 

 

Cu aleasă considerație, 

Brian Cristian 

Deputat USR PLUS Maramureș 




