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Secretariatul SPI, care sprijină activităţile Special Projects Initiative Romania 

(pentru mai multe detalii vă rugăm să consultaţi  website: www.spi-romania.eu), îşi 
exprimă satisfacţia pentru oportunitatea de a face comentarii în cadrul consultărilor 
publice organizate de către Ministerul Economiei şi Finanţelor privind proiecte de lege 
menţionate mai sus.  
 
Context 
 
Modificările propuse la Legea nr. 58/1934 şi la Legea nr. 59/1934 sunt menite, în 
principal,  să permită prezentarea electronică a cecurilor, cambiilor şi biletelor la ordin.  
 
Aceste propuneri de modificare a legilor vor avea ca efect creşterea calităţii şi eficienţei 
serviciilor furnizate de TransFonD instituţiilor de credit şi de instituţiile de credit 
clienţilor. Implementarea procesării electronice a instrumentelor de plată de debit va 
avea, de asemenea, ca efect reducerea perioadei maxime de decontare la  trei zile 
bancare.  
 
Prin promovarea acestor modificări de lege, România va fi aliniată şi în domeniul acestor 
plăţi la cerinţele din proiectul Directivei privind Serviciile de Plăţi (a cărei emitere este 
prevăzută pentru ianuarie 2008) referitoare la calitatea serviciilor de plăţi furnizate 
întreprinderilor mici şi mijlocii şi la perioada de decontare.  
 
Referinţe privind procesul de elaborare 
 
Propunerile de modificare a legilor postate pentru consultări publice, reprezintă rezultatul 
activităţii şi al discuţiilor unui grup de lucru public – privat format din 9 reprezentanţi ai  
instituţiilor de credit, ai Băncii Naţionale a României, ai TransFonD şi ai Autorităţii 
Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, cu experienţă profesională în domeniul 
plăţilor, în domeniul juridic şi în cel al protecţiei consumatorilor. Grupul de lucru a avut 
12 întâlniri de lucru în perioada octombrie 2006 - iunie 2007.  

http://www.spi-romania.eu/


 
 
Detalii privind discuţiile din cadrul grupului de lucru puteţi găsi la următoarea pagină 
web: www.spi-romania.eu/program-2007/electronic-processing-of-debit-instruments. 
 
Raportul final al grupului de lucru a fost avizat de către Comitetul SPI, un parteneriat 
public-privat  pentru modernizarea sectorului financiar, care reuneşte reprezentanţi la 
nivel înalt ai Băncii Naţionale a României, Asociaţiei Române a Băncilor, Ministerului 
Economiei şi Finanţelor şi ai Autorităţii Naţionale pentru protecţia Consumatorilor. 
Raportul a fost, de asemenea, aprobat de către Consiliul de Administraţie al Asociaţiei 
Române a Băncilor, după un proces de  consultare cu toţi membrii Asociaţiei.   
 
Comentarii 
 
Secretariatul SPI apreciază că modificările propuse la Legea nr. 58/1934 şi la Legea nr. 
59/1934, supuse în present dezbaterilor publice, sunt conforme cu concluziile tehnice ale 
grupului de lucru.  
 
 
 
 
 
 
 
 
           Ramona Vali Bratu                    Oana Maria Nedelescu 
Director SPI pentru Produse şi Servicii Bancare      Director SPI pentru Analize şi Politici 
 

 


