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C A M E R A  D E P U T A Ț I L O R S E N A T U L

L E G E

pentru modificarea art. 12 alin. (8

1

) din Legea educației naționale nr. 1/2011

Parlamentul României adoptă prezenta lege.
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Articol unic. — Alineatul (8

1

) al articolului 12 din Legea

educației naționale nr. 1/2011, publicată în Monitorul Oficial al

României, Partea I, nr. 18 din 10 ianuarie 2011, cu modificările

și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul

cuprins:

„(8

1

) Elevii înscriși în învățământul profesional și tehnic cu

durata de minimum 3 ani, precum și elevii din învățământul dual

pot beneficia de masă gratuită în cantinele școlare sau prin

servicii de catering și cazare gratuită în internatele școlare.

Cheltuielile pentru cazarea și masa acestora se pot asigura, în

limita sumelor prevăzute distinct cu această destinație, și din

bugetele locale ale comunelor, orașelor, municipiilor sau ale

județelor, după caz, prin hotărâri ale autorităților deliberative ale

acestora.”

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din
Constituția României, republicată.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR

ION-MARCEL CIOLACU

PREȘEDINTELE SENATULUI

FLORIN-VASILE CÎȚU

București, 5 mai 2022.

Nr. 127.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

D E C R E T

privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 12 alin. (8

1

)

din Legea educației naționale nr. 1/2011

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) și ale art. 100 alin. (1) din Constituția

României, republicată,

Președintele României d e c r e t e a z ă:

Articol unic. — Se promulgă Legea pentru modificarea art. 12 alin. (8

1

) din

Legea educației naționale nr. 1/2011 și se dispune publicarea acestei legi în

Monitorul Oficial al României, Partea I.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

București, 5 mai 2022.

Nr. 777.

�

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

C A M E R A  D E P U T A Ț I L O R S E N A T U L

L E G E

pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 193/2002 

privind introducerea sistemelor moderne de plată

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. — Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 193/2002

privind introducerea sistemelor moderne de plată, publicată în

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 942 din 23 decembrie

2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea

nr. 250/2003, cu modificările și completările ulterioare, se

modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, alineatele (1) și (3) se modifică și

vor avea următorul cuprins:

„Art. 1. — (1) Operatorii economici furnizori de servicii de

utilitate publică, precum și instituțiile și autoritățile publice

definite de Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu

modificările și completările ulterioare, și de Legea nr. 273/2006

privind finanțele publice locale, cu modificările și completările

ulterioare, indiferent de modul de finanțare și subordonare, care

încasează impozite, taxe, contribuții, amenzi, dobânzi, penalități

de întârziere, penalități, tarife, alte obligații de plată și sume

pentru serviciile prestate sau intermediate, au obligația să

accepte încasări și prin intermediul cardurilor de debit, de credit

sau preplătite, atât prin intermediul unui terminal POS, cât și prin

aplicații care facilitează acceptarea plăților electronice.

..................................................................................................

(3) Persoanele juridice care desfășoară activități de comerț

cu amănuntul și cu ridicata, așa cum acestea sunt definite de

Ordonanța Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea

produselor și serviciilor de piață, republicată, cu modificările și

completările ulterioare, precum și cele care desfășoară activități

de prestări de servicii, care realizează anual o cifră de afaceri

mai mare de 50.000 euro în echivalent lei, au obligația să

accepte ca mijloc de plată cardurile de debit, de credit sau

preplătite, prin intermediul unui terminal POS și/sau al altor

soluții moderne de acceptare, inclusiv aplicații ce facilitează

acceptarea plăților electronice. Prin activitatea de prestări de

servicii, în sensul prezentului alineat, se înțelege operațiunea


