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Vă înaintăm, alăturat, Raportul suplimentar asupra propunerii legislative 
privind completarea Ordonanţei Guvernului nr. 94/2004 privind reglementarea unor 
măsuri financiare, cu care comisia noastră a fost sesizată în fond cu adresa Biroului 
Permanent nr. PL.x 415  din 17 iunie 2008. 
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RAPORT SUPLIMENTAR 
 

asupra propunerii legislative privind completarea Ordonanţei Guvernului nr. 94/2004 
privind reglementarea unor măsuri financiare 

 
Cu adresa nr.PL.x 415  din 17 iunie 2008, Biroul Permanent  a sesizat 

Comisia pentru buget, finanţe şi bănci pentru întocmirea unui raport suplimentar 
asupra propunerii legislative privind completarea Ordonanţei Guvernului nr. 94/2004 
privind reglementarea unor măsuri financiare. 

În şedinţa din data de 7 octombrie 2008 Camera Deputaţilor, în temeiul art. 
70 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, a hotărât retrimiterea 
propunerii legislative privind completarea Ordonanţei Guvernului nr. 94/2004 privind 
reglementarea unor măsuri financiare  la Comisia pentru buget, finanţe şi bănci în 
vederea întocmirii unui raport suplimentar. 

La întocmirea raportului s-au avut în vedere avizele Consiliului Legislativ, 
al Comisiei pentru industrii şi servicii şi al Comisiei juridică, de disciplină şi 
imunităţi. 

Guvernul nu susţine adoptarea iniţiativei legislative.   
Prezenta propunere legislativă are ca obiect de reglementare completarea 

prevederilor art.5 şi 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 15/1996 privind întărirea 
disciplinei financiar-valutare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 
nr.131/1996, cu modificările ulterioare, prin introducerea a două noi alineate la 
articolul 5 şi la articolul 6, respectiv: 

- obligaţia persoanelor juridice, care desfăşoară activităţi de comerţ cu 
amănuntul sau prestări servicii către populaţie, să aibă în casierie numerar sub 
formă de bancnote şi monede în cantităţi şi structură corespunzător asigurării 
operaţiunilor de plăţi către clienţi; 

- sancţionarea nerespectării celor de mai sus cu amendă de la 5000 la 10000 lei.  
                 Propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare, 

potrivit art. 76 din Constituţia României, republicată. 
La dezbaterea propunerii legislative a participat , in conformitate cu 

prevederile art.54 şi 55 din Regulamentul Camerei, republicat, doamna Valeria 
Nistor, director general adjunct la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală. 



La lucrările comisiei au participat  31 deputaţi, din totalul de 31 membri ai 
comisiei. 

Raportul comisiei a fost adoptat cu majoritate de voturi. 
  Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din data de 13 

mai 2008. 
            Propunerea legislativă, potrivit art. 75 din Constituţia României, 

republicată şi al art. 92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat este de 
competenţa decizională a Camerei Deputaţilor . 

 
In urma dezbaterii propunerii legislative în şedinţa din data de 3 februarie 

2008, comisia propune Plenului Camerei Deputaţilor respingerea acesteia deoarece 
aplicarea măsurilor ce reprezintă obiectul său de reglementare ar putea da naştere la 
abuzuri din partea organului de control, cu atât mai mult cu cât, în cazul micilor 
comercianţi încasările pot varia mult în cursul unei zile, astfel încât există 
posibilitatea ca, la un moment dat, aceştia, practic, să nu poată avea în casă numerar 
din lipsă de încasări.  
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SECRETAR, 
 

Henorel Adrian Niţu 
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