EXPUNERE DE MOTIVE
pentru propunerea legislativă de modificare și completare a Ordonanței de urgență a
Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată.
I.

Situația actuală

Evoluția din industria IT&C este foarte dinamică și are o creștere exponențială. Sunt
create noi soluții informatice și tehnice care să fie un sprijin în viața de zi cu zi a oamenilor
iar odată ce acestea sunt adoptate de societatea noastră, statul român are datoria de a
reglementa și adopta la rândul lui soluțiile ce își dovedesc utilitatea și necesitatea.
După modificările aduse OUG nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne
de plată din 2016 prin adăugarea obligativității ca instituțiile publice să accepte încasări și
prin cardurile de credit și de debit, în anul 2021 este momentul să continuăm modernizarea și
să impunem obligativitatea ca operatorii economici furnizori de servicii de utilitate publică,
precum și instituțiile publice care încasează impozite, taxe, amenzi, dobânzi, penalități de
întârziere, penalități și alte obligații de plată să accepte plata cu cardurile de debit și credit și
online, printr-un sistem electronic modern de plată la distanță.
Plățile online nu sunt o noutate pentru cetățenii români, aceștia alegând să plătească
online pentru cumpărăturile efectuate la comercianți într-un număr tot mai mare, an de an,
culminând cu anul 2020 când au fost raportate creșteri în utilizarea acestor mijloace de plată
cu până la 50% față de anul anterior.
Plățile online pentru taxe și impozite au crescut semnificativ în anul 2020 conform
raportărilor Ghișeul.ro (platforma națională de plată online a taxelor și impozitelor), numărul
de tranzacții s-a dublat iar valoarea încasată s-a triplat față de anul anterior.
Există un număr semnificativ de instituții și UAT-uri care oferă cetățenilor
posibilitatea plății online a taxelor și impozitelor începând din 2011, iar numărul acestora a
crescut constant în ultimii 10 ani. Avem exemple că plata online funcționează atât în mediul
rural, având înrolate în Ghișeul.ro UAT-uri care deservesc sub 1200 de cetățeni(spre exemplu
comuna Ulieș, Harghita) dar și instituții reprezentative la nivel național sau UAT-uri cu sute
de mii de locuitori(Primăriile de sector, Cluj Napoca, Timișoara, Iași, Craiova, etc.)
II.

Schimbările preconizate

Prin introducerea obligativității implementării sistemelor online de plăți, instituțiile
publice pot alege orice formă de plată online, având decizie deplină asupra modului în care, și
ce fel de soluție implementează. Există pe piață și funcționează cu succes numeroase aplicații
software ce pot fi implementate și pot fi funcționale în mai puțin de o săptămână.
Spre exemplu, Ghiseul.ro, este o platformă dezvoltată și administrată de Autoritatea
pentru Digitalizarea României, ușor accesibilă și la costuri minime pentru instituțiile publice.
Dezvoltarea platformei printr-o solidă bază normativă a facilitat integrarea tuturor serviciilor

publice, locale și centrale. Acum, toate serviciile comunitare de interes public pot fi achitate
online. Acestea sunt serviciile care contribuie cel mai mult la calitatea vieții comunităților
locale. De aceea, colectarea rapidă și eficientă a taxelor pentru aceste servicii înseamnă bani
la îndemâna comunităților.
Plata online poate fi implementată și utilizând alte soluții software sau chiar în paralel
cu Ghiseul.ro, având astfel exemplul mai multor primării care oferă plata online și direct prin
pagina web proprie(Baia Mare, Cluj Napoca, etc.)
Beneficiile obținute de primării prin adoptarea unor soluții de plată online a taxelor și
impozitelor sunt:
- reducerea cheltuielilor operaționale
- creșterea sumelor colectate de la cetățeni, prin încasarea simplă, rapidă și sigură
- disponibilitate 24 ore pe zi și 7 zile pe săptămână
- creșterea încrederii cetățenilor în administrația publică locală
În acest context am elaborat prezenta inițiativă legislativă al cărei scop este să ofere
acces tuturor cetățenilor la beneficiile tehnologiilor moderne printr-o implementare mai
rapidă a mijloacelor de plată online a impozitelor și taxelor pe întreg teritoriul României,
într-un termen rezonabil de implementare de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei
inițiative legislative.
III.

Impact bugetar sau asupra legislației în vigoare

Propunerea legislativă nu vizează acest subiect.
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