
 

          10 iunie 2021 

 
Către:             Comisia pentru industrii și servicii, Camera Deputaților 
În atenția:     Domnului Președinte Bende Sándor 
 
 
 
Stimate Domnule Președinte, 

 
Ne adresăm dumneavoastră în legătură cu Proiectul de lege privind consolidarea monedei naționale ca 

monedă unică de plată pe teritoriul României – Plx nr. 246/2020 - denumit în cele de mai jos „Proiectul”, 

aflat în dezbaterea Camerei Deputaților. 

 
Scopul prezentei adrese este acela de a semnala puternicul impact negativ pe care acesta îl va produce 

asupra activității furnizorilor de comunicații electronice și, în general, asupra întregului mediu de afaceri 

din România, cu repercusiuni asupra clienților, faptul că prevederile sale vin în contradicție cu principii 

fundamentale de drept, precum și faptul că o parte dintre prevederile sale sunt inaplicabile. Pentru aceste 

motive, pe care le detaliem în continuare, solicităm Camerei Deputaților respingerea Proiectului: 

 
1. Impactul negativ al Proiectului 

 
Obligația de a stabili prețurile în lei fără posibilitatea de indexare, va pune agenții economici în situația de 

a plăti pentru bunurile pe care le achiziționează (cum ar fi în cazul nostru echipamente, materiale, licențe, 

chirii etc) prețuri în euro, în timp ce pentru serviciile pe care le furnizează vor putea percepe doar tarife 

în lei, fără a putea să contrabalanseze riscul devalorizării monedei naționale. 

 
În aceste condiții, pentru a-și acoperi costurile, agenții economici vor fi nevoiți să majoreze prețurile 

serviciilor furnizate, sau, în cazul în care decid suportarea acestor pierderi efectul negativ se va concretiza 

în diminuarea investițiilor în noi tehnologii și în dezvoltarea serviciilor. În ambele situații, clienții vor avea 

de suferit, ca urmare a creșterii prețurilor sau a diminuării calității serviciilor. 

 

În particular pentru sectorul telecom, vă învederăm faptul că o astfel de măsură va reduce semnificativ 

ritmul de digitalizare a României, ceea ce va afecta negativ întregul mediu economic, implementarea și 

utilizarea în administrația publică a serviciilor la distanță, inclusiv educația on-line. Această intervenție 

este și mai puțin dezirabilă în contextul pandemiei de COVID-19, în care comunicațiile la distanță au avut 

un rol esential în susținerea tuturor sectoarelor economice, inclusiv în continuarea procesului educațional. 

 

2. Încălcarea principiilor de drept 
 
Măsura stabilirii în lei a prețurilor fără posibilitatea de indexare, precum și obligația modificării 

contractelor deja încheiate (art. 2 și art. 3 alin (2) din Proiect) reprezintă o ingerință nejustificată în 

activitatea economică, în contradicție cu următoarele principii de drept: 
 



 

• principiul libertății contractuale, statuat de art. 1169 din Codul Civil,  
• principiul libertății economice stipulat de art. 45 din Constituția României,  
• principiul aplicării în timp a legii civile (art. 6, al 2 din CC). 

 
3. Inaplicabilitatea unora dintre măsurile stabilite de lege 

 
Prin art. 2, Proiectul instituie un termen de 60 de zile în care contractele pe perioadă nedeterminată și 

cele pe minim 3 ani să fie modificate în consecință, pentru a elimina orice clauză de indexare a prețului 

sau de raportare a prețului la o monedă de referință. Apreciem că termenul de 60 de zile este nerezonabil 

pentru modificarea unui volum foarte mare de contracte și ar pune agenții economici în imposibilitatea 

de a îndeplini o astfel de obligație.  

 
Art. 3 alin 2 impune o modificare de drept a contractelor existente, astfel încât plata prețului să se 

realizeze la cursul de schimb al BNR valabil în ziua plății, dacă acesta este mai mic decât cursul de schimb 

utilizat, conform contractului. Este evident că în acest caz, atât clienții, cât și furnizorii de servicii nu vor 

cunoaște suma de plată decât în ziua plății. Astfel facturile nu se vor putea emite decât în ziua plății, ceea 

ce înseamnă că nu se va mai putea stabili/calcula un termen de plată, iar clienții nu vor mai putea fi 

urmăriți pentru neplata sumelor. Subliniem faptul că nu a fost analizat în profunzime efectul acestui articol 

asupra plăților la distanță, prin mijloace electronice, care vor fi evident îngreunate sau chiar imposibil de 

realizat.  

 

Un alt aspect pe care dorim să îl supunem atenției dumneavoastră este definiția noțiunii de ”utilități”. 

Întrucât această noțiune nu este utilizată în cuprinsul Proiectului, definiția de la art. 1 alin (2) este inutilă 

și va genera probleme de corelare, coroborare cu alte acte normative. În plus, serviciile de comunicații 

electronice nu au fost până la acest moment incluse în noțiunea de servicii de utilitate publică, iar 

conținutul Proiectului nu justifică acest lucru. 
 
Obligațiile noi din Proiect impun modificări de amploare ale sistemelor de facturare, retragerea din piață 

a cartelelor preplătite (pe care este menționată valoarea în euro) și înlocuirea lor cu alte cartele, modificări 

ale sistemelor contabile, ale sistemelor IT, toate acestea cu costuri mari, imposibil de estimat, ce se vor 

reflecta în cele din urmă, așa cum de altfel am mai menționat, în prețul sau calitatea serviciilor. 

 
Având în vedere cele de mai sus, vă transmitem solicitarea noastră de respingere a Proiectului. 
 
Cu deosebită considerație, 
 
Angela Roșca 
Coordonatorul grupului de lucru pentru fiscalitate 
Coalitia pentru Dezvoltarea Romaniei 


