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Parlamentul României

Camera Deputaților

GRUPUL PARLAMENTAR USR

INTREBARE
A/USR/723/15.12.2021

Către: Marius-Constantin BUDĂI, Ministrul Muncii și Solidarități Sociale.
De la: Ion Marian LAZĂR, deputat USR-PLUS în circumscripția electorală Vâlcea 
nr. 40

Obiect: Stadiul introducerii sistemelor moderne de plată la nivelul 
instituțiilor publice aflate în subordinea sau sub autoritatea Ministerului 
Muncii și Solidarității Sociale

Stimate domnule ministru Budăi,

Prin dispozițiile art.I din Legea 209/2016, pentru modificarea şi 

completarea O.U.G. nr.193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de 

plată, publicată în Monitorul Oficial nr. 913 din 14 noiembrie 2016, a fost instituită

obligația operatorilor economici furnizori de servicii de utilitate publică, precum și 

a instituțiilor publice care încasează impozite, taxe, amenzi, dobânzi, penalități și 

alte obligații de plată să accepte plata prin POS-uri. Anterior adoptării acestei 

modificări, acceptarea încasărilor prin intermediul POS-uri avea caracter 

facultativ.

Astfel, având în vedere necesitatea reducerii plăților în numerar în actualul 

context pandemic, cu autoritatea de care dispuneți, vă adresez rugămintea să 

îmi comunicați răspunsul la următoarele întrebări:

1. La momentul actual, la toate sediile instituțiilor aflate în subordinea

Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și la structurile teritoriale ale 
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acestora sunt instalate și puse în funcțiune POS-uri care acceptă plăți 

contactless?

2. La momentul actual, la toate sediile unitățile aflate sub autoritatea 

Ministerului Muncii și Solidarității Sociale și la celelalte instituțiilor publice 

aflate în subordinea acestora sunt instalate și puse în funcțiune POS-uri 

care acceptă plăți contactless?

3. În măsura în care sunt incidente aplicarea dispozițiilor art.1 alin.(1) din 

O.U.G. nr.193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată, cu 

modificările și completările ulterioare, care este termenul asumat la nivel 

guvernamental privind instalarea și operaționalizarea la nivelul tuturor 

sediile instituțiilor publice menționate mai sus, a POS-uri care acceptă 

plăți contactless?

Aștept răspuns oral și în scris. 
Cu aleasă considerație, 

Ion Marian LAZĂR - Deputat 




