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AVIZ 
asupra proiectului de Lege privind serviciile de plată  

şi pentru modificarea unor acte normative 
 
   
 
 
  În conformitate cu prevederile art.95  şi 115 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru 
industrii şi servicii a fost sesizată pentru aviz, în procedură de urgenţă, care va fi 
transmis Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci, care este sesizată în fond, cu 
proiectul de Lege privind serviciile de plată şi pentru modificarea unor acte 
normative transmis cu adresa nr. P.L.x. 304/2019 din 01 iulie  2019, înregistrat sub 
nr.4c-3/251 din 02 iulie 2019. 
  Consiliul Economic şi Social, cu avizul nr. 1354 din 26.03.2019, 
avizează favorabil proiectul de act normativ, cu propuneri de modificare.   
  Consiliul Legislativ, cu avizul nr.277/09.04.2019, avizează favorabil 
proiectul de lege, cu observaţii şi propuneri. 
  Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, adoptă proiectul de lege 
în şedinţa din 26 iunie 2019, în condiţiile articolului 75 alineatul (2) teza a III-a din 
Constituţia României, republicată. 
  Proiectul de lege are ca obiect reglementarea condiţiilor de acces la 
activitatea de prestare a serviciilor de plată, supravegherea prudenţială a instituţiilor 
de plată şi a furnizorilor specializaţi în servicii de informare cu privire la conturi, 
regimul privind transparența pentru condiţii şi cerinţe de informare privind serviciile 
de plată, precum şi drepturile şi obligaţiile corespunzătoare ale utilizatorilor  
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serviciilor de plată şi ale prestatorilor de servicii de plată, în contextul prestării de 
servicii de plată cu titlu profesional, urmând a se abroga actuala reglementare în 
domeniu, respectiv Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.113/2009. Prin acest 
proiect de lege se transpune parţial Directiva (UE) nr.2015/2366 a Parlamentului 
European şi a Consiliului din 25 noiembrie 2015 privind serviciile de plată în cadrul 
pieţei interne, de modificare a Directivelor 2002/65/CE, 2009/110/CE şi 
2013/64/UE şi a Regulamentului (UE) nr. 1093/2010 şi de abrogare a Directivei 
2007/64/CE. De asemenea, este avută în vedere modificarea unor acte normative din 
domeniul financiar-bancar. 
  Examinarea proiectului de Lege a avut loc în şedinţa comisiei din 03 
septembrie 2019. 
  Membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea 
favorabilă a proiectului de Lege, în forma adoptată de Senat. 
  Prin obiectul de reglementare şi conţinutul său, propunerea legislativă 
face parte din categoria legilor organice. 
  În conformitate cu prevederile art.75 din Constituţia României, 
republicată, şi ale art.92 alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Camera Deputaţilor este 
Cameră decizională. 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 

IULIAN IANCU 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Șef birou, Cristina Neicu 

Consilier parlamentar, Fulga Ovidiu  


