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pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de 

plată 
 

 

 

Camera Deputaţilor adoptă prezentul proiect de lege. 
 

 

 

Art. I. – Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 193/2002 privind 

introducerea sistemelor moderne de plată, publicată în Monitorul Oficial 

al României, Partea I, nr. 942 din 23 decembrie 2002, aprobată cu 

modificări și completări prin Legea nr. 250/2003, cu modificările și 

completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:  

 

1. La articolul 1, alineatele (1) și (3) se modifică și vor avea 

următorul cuprins:  

„Art. 1. – (1) Operatorii economici furnizori de servicii de 

utilitate publică, precum şi instituţiile și autoritățile publice definite de 

Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și 

completările ulterioare și de Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice 

locale, cu modificările și completările ulterioare, indiferent de modul de 

finanțare și subordonare, care încasează impozite, taxe, contribuții, 
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amenzi, dobânzi, penalităţi de întârziere, penalităţi, tarife, alte obligaţii de 

plată și sume pentru serviciile prestate sau intermediate, au obligaţia să 

accepte încasări şi prin intermediul cardurilor de debit, de credit sau 

preplătite, prin intermediul unui terminal POS, cât și prin aplicații care 

facilitează acceptarea plăților electronice.   

.................................................................................................................... 

(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 cardurile de debit, de credit sau preplătite, 

prin intermediul unui terminal POS și/sau al altor soluții moderne de 

acceptare, inclusiv aplicații ce facilitează acceptarea plăților electronice. 

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.” 

 

2. La articolul 1, după alineatul (3) se introduc două noi 

alineate, alin. (31) și (32), cu următorul cuprins: 

„(31) Obligația de acceptare de către persoanele juridice 

prevăzute la alin. (3) a cardurilor de debit, de credit sau preplătite, prin 

intermediul unui terminal POS și/sau al altor soluții moderne de acceptare 

se naște începând cu trimestrul următor celui în care încasările din cursul 

anului respectiv au depășit pragul de 50.000 euro. Cursul de schimb 

valutar pentru determinarea echivalentului în lei este cel comunicat de 

BNR în ultima zi a anului precedent. 

(32) În cazul în care, timp de 2 ani consecutivi, pragul menționat 

la alin. (3) nu a fost depășit, entitățile desemnate la alin. (3) nu mai au 

obligația de acceptare a cardurilor de debit, de credit sau preplătite, prin 

intermediul unui terminal POS și/sau al altor soluții moderne de 

acceptare.” 
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3.  La articolul 1, după alineatul (7) se introduc trei noi 

alineate, alin. (8) – (10), cu următorul cuprins: 

„(8) Operatorii economici furnizori de servicii de utilitate publică, 

precum și instituțiile și autoritățile publice  definite de Legea nr. 500/2002, 

cu modificările și completările ulterioare și de Legea nr. 273/2006, cu 

modificările și completările ulterioare, indiferent de modul de finanțare și 

subordonare, care încasează impozite, taxe, contribuții, amenzi, dobânzi, 

penalităţi, penalităţi de întârziere, tarife sau alte obligaţii de plată și sume 

pentru serviciile prestate sau intermediate, au obligaţia să accepte 

încasarea sumelor printr-un sistem electronic de plată la distanță/online. 

(9) Sunt exceptate de la obligația menționată la alin. (1) și (3) 

entitățile care au punctele de încasare amplasate în zone nedeservite de 

rețele de comunicații electronice. 

(10) Entitățile menționate la alin. (9) au obligația de a se 

conforma cerințelor menționate la alin.  (1) și (3) în termen de 12 luni de 

la data la care zona în care sunt amplasate este deservită de rețele de 

comunicații electronice.” 

 

4. La articolul 2, alineatul (6) se modifică și va avea 

următorul cuprins: 

„(6) Instituţiile publice vor prevedea în bugetele proprii creditele 

bugetare aferente cheltuielilor cu administrarea şi operarea terminalelor 

de plată, programelor informatice și aplicațiilor de gestionare a sistemelor 

electronice moderne de plată la distanță.” 

 

5. La articolul 3 alineatul (1), litera d) se modifică și va avea 

următorul cuprins: 

„d) nerespectarea dispozițiilor art. 1 alin. (1), (3) și (8);” 

 

Art. II. – (1) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare 

a prezentei legi,  Ministerul Finanţelor împreună cu Ministerul Cercetării, 

Inovării și Digitalizării, la propunerea Autorității pentru Digitalizarea 

României, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administraţiei, 

Ministerul Antreprenoriatului şi Turismului, cu consultarea Băncii 
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Naţionale a României, modifică în mod corespunzător Normele 

metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de 

plată, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 949/2017.  

(2) În termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei 

legi, operatorii economici furnizori de servicii de utilitate publică și 

autoritățile publice, definite de Legea nr. 500/2002 privind finanțele 

publice, cu modificările și completările ulterioare și de Legea  

nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare, indiferent de modul de finanțare și subordonare, 

care încasează impozite, taxe, contribuții, amenzi, dobânzi, penalităţi, 

penalităţi de întârziere, tarife, alte obligaţii de plată și sume pentru 

serviciile prestate sau intermediate, au obligația de a implementa sistemul 

electronic modern de plată la distanță, prevăzut la art. 1 alin. (1) din 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea 

sistemelor moderne de plată, aprobată cu modificări și completări prin 

Legea nr. 250/2003, cu modificările și completările ulterioare. 

 

Art. III. – Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 193/2002 

privind introducerea sistemelor moderne de plată, publicată în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, nr. 942 din 23 decembrie 2002, aprobată cu 

modificări și completări prin Legea nr. 250/2003, cu modificările și 

completările ulterioare, precum și cu modificările și completările aduse 

prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, 

Partea I, dându-se textelor  o nouă numerotare. 
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Acest proiect de lege a fost adoptat de Camera Deputaţilor  

în şedinţa din 5 aprilie 2022, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) 

din Constituţia României, republicată. 

 

 

 

PREŞEDINTELE  CAMEREI  DEPUTAŢILOR 
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