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La lucrările ședinței Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor au 

fost prezenți 13 deputați: Drulă Cătălin, Cîtea Vasile, Dobrică Ionela Viorela,  Popescu 
Mariana-Venera, Popescu Pavel, Apjok Norbert, Calotă Florică-Ică, Pop Andrei, Pop 
Rareș-Tudor, Sămărtinean Cornel-Mircea, Socotar  Gheorghe-Dinu, Zamfira Constantin-
Cătălin. Au fost absenţi: Moagher Laura-Mihaela, Anton Anton, Pambuccian Varujan, 
Varga Glad-Aurel. 

Doamna deputat Moagher Laura-Mihaela a fost înlocuită de către dl. deputat 
Manole Petre-Florin. 
 

Pe ordinea de zi s-a aflat: 
 

1. PLx nr.35/2018 - proiectul de Lege privind modificarea şi completarea Legii 
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. 

 
 Lucrările ședinței au fost conduse de către domnul deputat Cătălin Drulă,  
președintele Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor. 
 Domnul președinte Cătălin Drulă a prezentat proiectul de lege precizând că 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 privind modificarea şi completarea Legii 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. Proiectul de lege are ca obiect de 



reglementare modificarea şi completarea Legii nr.70/2015, în sensul introducerii unei 

excepţii cu privire la prezentarea documentelor justificative la instituţiile de credit, în 

cazul transferului de sume din contul profesioniştilor (persoane juridice, persoane fizice 

autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, liber profesionişti, persoane 

fizice care desfăşoară activităţi în mod independent, asocieri şi alte entităţi cu sau fără 

personalitate juridică) în contul persoanelor fizice, pentru operaţiunile efectuate prin 

instrumentele de plată cu acces la distanţă. Excepţia de la regula generală, în cazul în care 

operaţiunile respective sunt efectuate prin instrumente de plată cu acces la distanţă, 

presupune existenţa documentelor justificative legale în evidenţa plătitorilor. Consiliul 

Legislativ și  Consiliul Economic și Social au avizat favorabil inițiativa legislativă. 

Senatul a adoptat proiectul de lege, în ședința din data de 14.02.2018. Prin conținutul său 

normativ, proiectul de lege se încadrează în categoria legilor ordinare, iar în aplicarea 

art.75 alin.(1) din Constituția României republicată Camera Deputaților este Cameră 

decizională. 

 În continuare domnul președinte Cătălin Drulă a întrebat dacă există obiecții sau 

puncte de vedere cu privire la acest proiect de lege. Având în vedere că nu a existat nicio 

luare de cuvânt domnul președinte Cătălin Drulă supus la vot proiectul de lege. În urma 

votului s-a hotărât cu unanimitate de voturi (13 voturi pentru) avizarea favorabilă a 

proiectului de lege.  

 
 

 
                                                        PREŞEDINTE, 

                                             Cătălin Drulă 
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