
   
 

 

ÎNTREBARE 

 

Către: Domnul Alexandru Nazare, Ministrul Finanțelor  

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

 

Obiectul întrebării: Legea 191/2018 – utilizarea mijloacelor de plată moderne 

 

 

Domnule Ministru, 

 

În ultimul an au fost impuse schimbări comportamentale majore în rândul populației, în încercarea de a se  

preveni răspândirea virusului SARS-COV-2, iar una dintre cele mai promovate măsuri în mass-media a fost cea 

privitoare la plata cu cardul bancar. 

Totuși, suntem țara din Uniunea Europeană care preferă cel mai mult numerarul. Avem cele mai puține plăți 

online/locuitor și cei mai mulți cetățeni care NU au un cont bancar (40% din cei cu vârsta de peste 15 ani). Suntem țara 

cu ponderea cea mai mare a masei monetare în PIB. 

România se poziționează pe ultimele locuri în Europa cu privire la utilizarea mijloacelor de plată moderne atât 

în mediul online, cât mai ales în ceea ce privește plata bunurilor și serviciilor din comerțul tradițional. Există, de 

asemenea, o discrepanță enormă între zona urbană și cea rurală. 

Una dintre problemele frecvent întâlnite este indisponibilitatea comercianților și prestatorilor de servicii de a 

accepta plata cu cardul bancar, justificările cele mai des întâlnite fiind lipsa POS-urilor care să permită plata cu cardul, 

neutilizarea lor sub diverse pretexte și comisioanele practicate de bănci care îi sperie pe micii proprietari de afaceri. 

Totuși, conform legii, Nr. 191/2018, "(3) Persoanele juridice care desfășoară activități de comerț cu amănuntul 

și cu ridicata, așa cum acestea sunt definite de Ordonanța Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și 

serviciilor de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cele care desfășoară activități de 

prestări de servicii, care realizează anual o cifră de afaceri mai mare de 50.000 euro în echivalent lei, au obligația să 

accepte ca mijloc de plată și cardurile de debit și cardurile de credit prin intermediul unui terminal POS și/sau al altor 

soluții moderne de acceptare. Prin activitatea de prestări de servicii, în sensul prezentului alineat, se înțelege operațiunea 

definită la art. 271 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare. 

 

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. 
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1. Care sunt măsurile luate de Ministerul Finanțelor Publice și Agenția Națională de Administrare Fiscală 

pentru aplicarea legislației în vigoare privind introducerea sistemelor moderne de plată de către toate 

persoanele juridice cu Cifră de afaceri peste 50 000 euro/anual? 

2. Câte acțiuni tematice s-au desfășurat în anul 2020/2021 de către instituțiile din subordinea dumneavoastră 

pentru ca cetățenii să aibă posibilitatea plății cu cardul în unitățile care au această obligație? 

3. În ce măsură utilizarea mijloacelor moderne de plată au impact și în diminuarea evaziunii fiscale? 

4. Care sunt măsurile planificate pentru anul în curs pentru creșterea tranzacțiilor cu mijloace moderne de 

plată? 

 

 

Vă rog sa îmi comunicați răspunsul în scris. 

 

 

Cu aleasă considerație, 

Brian Cristian 

Deputat USR PLUS Maramureș 

 

 




