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       REFERAT DE APROBARE 
 
a Procedurii de aplicare a prevederilor art. 4¹ 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 și 
completările ulterioare. 
 
I. Cadrul de reglementare în vigoare 
 
Prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32/2016 pentru completarea Legii 
nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, 
publicată în Monitorul Oficial al României nr. 488 din 30 iunie 2016, a fost 
completată 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, în sensul că, după art. 4 a fost introdus un nou articol, art. 4¹ 
prin intermediul căruia, începând cu data de 01 august 2016 s-a reglementat 
posibilitatea ca organizatorii de nunți și botezuri să solicite pe bază de 
documente justificative, aprobarea de către Agenția Națională de Administrare 
Fiscală a unui alt plafon de încasări, altul decât cel prevăzut la art. 4 din lege. 
 
II. Necesitatea elaborării proiectului de ordin 
 
Prin proiectul de ordin este stabilită procedura de aplicare a prevederilor art. 4¹ 
din Legea nr. 70/2015, fiind reglementate condițiile în care persoanele prevăzute 
la art. 1 alin. (1) din Lege, care dispun de săli sau alte spații în care se pot 
organiza nunți și botezuri, pot solicita Agenției Naționale de Administrare 
Fiscală aprobarea unui alt plafon de încasări în numerar, fiind stabilite totodată și 
documentele în baza cărora organul fiscal emite deciziile de aprobare sau 
respingere a plafonului solicitat. 
 
Conform prevederilor legale de la art. 4¹, alin. (5) din Legea nr. 70/2015, este 
necesară elaborarea unui ordin al ministrului finanțelor publice prin care să se 
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stabilească modelul cererii de aprobarea a plafonului, precum și modelul 
deciziilor de aprobare sau respingere a acestuia. 
 
Având în vedere cele de mai sus, a fost elaborat proiectul de ordin privind 
aprobarea Procedurii de aplicare a prevederilor art. 4¹ 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 și completările ulterioare, pe care vi-l supunem spre aprobare. 
 
  


