
LEGE  Nr. 344/2018 din 27 decembrie 2018 
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 

 
 
EMITENT:      PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 3 din 3 ianuarie 2019 
 
    Parlamentul României adoptă prezenta lege. 
 
    ART. I 
    Legea 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, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 242 din 
9 aprilie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 
    1. La articolul 11, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul 
cuprins: 
    "(4) Prin excepţie de la prevederile alin. (3), în cazul operaţiunilor efectuate prin instrumente de plată cu 
acces la distanţă, persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1) pot transfera sume din contul lor în contul 
persoanelor fizice, cu condiţia existenţei documentelor justificative legale în evidenţa plătitorilor." 
    2. La articolul 12, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:  
    "(2) Nerespectarea prevederilor art. 6 şi art. 11 alin. (1) - (4) constituie contravenţie şi se sancţionează cu 
amendă de la 3.000 lei la 4.500 lei." 
    ART. II 
    Dispoziţiile privitoare la constatarea şi sancţionarea contravenţiilor pentru nerespectarea prevederilor art. 
11 alin. (3) şi (4) din Legea 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, cu modificările şi completările ulterioare, intră 
în vigoare la 30 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
 
    Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 
alin. (2) din Constituţia României, republicată. 
 
                              p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR, 
                              FLORIN IORDACHE  
 
                              PREŞEDINTELE SENATULUI 
                              CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-T ĂRICEANU  
 
    Bucureşti, 27 decembrie 2018. 
    Nr. 344. 
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