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Parlamentul României    

Camera Deputaţilor  

 
COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE 

PUBLICĂ ŞI  

AMENAJAREA TERITORIULUI 

COMISIA PENTRU APĂRARE,  

ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ 

NAŢIONALĂ 

Nr. 4c-7/447 Nr. 4c-15/305 

 

 

 

 
 
 

 Către, 

 

 BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAŢILOR  

  
 

 

 Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.152/2020 pentru modificarea şi completarea 

unor acte normative în vederea extinderii categoriilor de plăţi care pot fi efectuate 

prin intermediul Sistemului naţional electronic de plată online, transmis Comisiei 

pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului și Comisiei pentru apărare, 

ordine publică şi siguranţă naţională, pentru dezbatere şi avizare în fond, în procedură 

de urgență, cu adresa nr. PL. x 602 din 6 octombrie 2020. 

 

 
 

 

PREŞEDINTE, 

 

Angelica FĂDOR 
 

PREŞEDINTE, 

 

Ion MOCIOALCĂ  

 
 

 

 

 

Bucureşti,  3.11.2020 
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R A P O R T       

asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.152/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în vederea 

extinderii categoriilor de plăţi care pot fi efectuate prin intermediul Sistemului 

naţional electronic de plată online 

 
 În conformitate cu prevederile art. 94 și 115 alin.(3) din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru 

administraţie publică şi amenajarea teritoriului și Comisia pentru apărare, ordine publică şi 

siguranţă naţională au fost sesizate, cu dezbatere şi avizare pe fond, în procedură de urgență, 

cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.152/2020 

pentru modificarea şi completarea unor acte normative în vederea extinderii categoriilor de 

plăţi care pot fi efectuate prin intermediul Sistemului naţional electronic de plată online, 

transmis cu adresa nr. PL. x 602  din 6 octombrie 2020 şi înregistrat la Comisia pentru 

administraţie publică şi amenajarea teritoriului cu nr. 4c-7/447 din 7 octombrie 2020, iar 

Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională cu nr. 4c-15/305 din 7 

octombrie 2020. 

 Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată şi ale art. 91 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările si completarile ulterioare, 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

 Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în şedinţa 

din 30 septembrie 2020. 

 Consiliul Legislativ avizează favorabil proiectul de lege (nr.887/28.08.2020); 

 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea unor acte normative în 

vederea extinderii categoriilor de plăţi care pot fi efectuate prin intermediul Sistemului 

naţional electronic de plată online. Intervenţiile legislative vizează modificarea art.151 din 

Legea nr.248/2005, în scopul asigurării posibilităţii achitării contravalorii paşapoartelor direct 

în contul Companiei Naţionale „Imprimeria Naţională” - S.A., inclusiv prin intermediul 

Sistemului naţional electronic de plată online - SNEP, precum şi clarificarea unor operaţiuni 

subsecvente cum ar fi modalitatea de returnare a sumelor plătite eronat sau pentru care 

serviciul nu a mai fost prestat, precum şi termenele de returnare. De asemenea, proiectul 

vizează modificarea art.11 din Ordonanţa Guvernului nr.195/2002, astfel încât să fie create 

Bucureşti,  3.11.2020 

 

PL. x 602/2020 



 

3 

premisele legale necesare pentru realizarea plăţilor pentru emiterea certificatelor de 

înmatriculare, a autorizaţiilor provizorii şi a permiselor de conducere direct în contul 

disponibil deschis pe numele Regiei Autonome Administraţia Patrimoniului de Stat. 

În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat,   cu modificările si completarile ulterioare,  membrii celor două comisii sesizate în 

fond au examinat propunerea legislativă în ședințe separate. 

Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 

modificările si completarile ulterioare,  Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea 

teritoriului a examinat proiectul de lege în şedinţa online din 26 octombrie 2020. 

 Membrii Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului au  fost 

prezenţi  la  ședință conform listei de prezență. 

La dezbaterile care au avut loc a participat la Comisia pentru administraţie publică şi 

amenajarea teritoriului, în conformitate cu prevederile art. 55 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările si completarile ulterioare,  în calitate de invitat la 

ședința online: doamna Cristina COJOCARIU, comisar șef în cadrul Direcției Generale 

Pașapoarte - Ministerul Afacerilor Interne. 

Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională a dezbătut propunerea 

legislativă în şedinţa on line din data de  3 noiembrie  2020. La lucrările Comisiei, deputații 

au fost prezenţi conform listei de prezență. 

În conformitate cu prevederile art. 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările si completarile ulterioare, la lucrările Comisiei a participat în 

calitate de invitat, domnul subsecretar de stat Ovidiu Sandor, din partea Ministerului 

Afacerilor Interne.  

În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii celor două comisii au hotărât, 

cu unanimitate  de voturi, adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.152/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în 

vederea extinderii categoriilor de plăţi care pot fi efectuate prin intermediul Sistemului 

naţional electronic de plată online, cu amendamentele admise, prezentate în Anexa, la 

prezentul raport. 

 În funcţie de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria 

legilor organice. 

 

 

PREŞEDINTE, 

Angelica FĂDOR 

 

 

PREŞEDINTE, 

Ion MOCIOALCĂ  

SECRETAR, 

Andrei NICOLAE 

SECRETAR, 

Dumitru LUPESCU 

 
                Întocmit: 

                Expert parlamentar, Sergiu Pahonțu 

 
 

 

 

                        Întocmit: 

                        Consilier  parlamentar, Catalin Chiper 
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ANEXĂ 

AMENDAMENTE ADMISE 

Nr.  

Crt 

Ordonanţă de urgenţă a Guvernului 

nr. 152/2020  

Forma adoptată de Senat Amendamente propuse Motivare 

1.   Titlul Legii 

 

LEGE 

Privind aprobarea Ordonanței de 

urgență a Guvernului nr.152/2020 

pentru modificarea și completarea 

unor acte normative în vederea 

extinderii categoriilor de plăți care 

pot fi efectuate prin intermediul 

Sistemului național electronic de 

plată online 

 

 

Nemodificat  

2.    Articol unic. – Se aprobă 

Ordonanța de urgență a Guvernului 

nr.152 din 31 august 2020 pentru 

modificarea și completarea unor acte 

normative în vederea extinderii 

categoriilor de plăți care pot fi 

efectuate prin intermediul Sistemului 

national electronic de plată online, 

publicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr.802 din 1 

septembrie 2020, cu următoarele 

modificări 

 

 

 

 

Nemodificat 
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Nr.  

Crt 

Ordonanţă de urgenţă a Guvernului 

nr. 152/2020  

Forma adoptată de Senat Amendamente propuse Motivare 

3.  Titlul OuG 

 

Ordonanță de Urgență 

pentru modificarea şi completarea 

unor acte normative în vederea 

extinderii categoriilor de plăţi care 

pot fi efectuate prin intermediul 

Sistemului naţional electronic de 

plată online 

 Nemodificat  

4.  Art. I - Articolul 15
1
 din Legea nr. 

248/2005 privind regimul liberei 

circulaţii a cetăţenilor români în 

străinătate, publicată în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, nr. 682 

din 29 iulie 2005, cu modificările şi 

completările ulterioare, se modifică şi 

va avea următorul cuprins: 

"- Art. 15
1
 

(1) Paşapoartele simple electronice se 

eliberează titularului sau 

reprezentantului legal după achitarea 

contravalorii acestora. 

 

 

 

 

(2) Pentru cererile de eliberare a 

paşapoartelor depuse în ţară, 

contravaloarea paşapoartelor se achită 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nemodificat 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nemodificat 

 

 

 

 

1.  La articolul I, alineatul (2) al 

articolului 15
1 

se modifică și
 
va avea 

următorul cuprins: 

(2) Pentru cererile de eliberare a 

pașapoartelor depuse în țară, 

contravaloarea pașapoartelor  se achită 
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Nr.  

Crt 

Ordonanţă de urgenţă a Guvernului 

nr. 152/2020  

Forma adoptată de Senat Amendamente propuse Motivare 

în contul Companiei Naţionale 

«Imprimeria Naţională» - S.A. prin 

mijloace de plată online, inclusiv prin 

intermediul Sistemului naţional 

electronic de plată online - SNEP sau 

prin unităţile bancare cu care 

Compania Naţională «Imprimeria 

Naţională» - S.A. încheie convenţii în 

acest scop. 

 

 

 

 

(3) Serviciile publice comunitare de 

paşapoarte sunt abilitate să verifice 

încasarea sumei reprezentând 

contravaloarea paşapoartelor, achitată 

în condiţiile alin. (2), potrivit 

metodologiei de lucru comune 

încheiate între Compania Naţională 

«Imprimeria Naţională» - S.A. şi 

Direcţia Generală de Paşapoarte din 

cadrul Ministerului Afacerilor Interne. 

(4) Contravaloarea paşaportului 

simplu electronic achitată eronat sau 

pentru care nu a fost prestat serviciul 

aferent se restituie, la cererea scrisă a 

plătitorului adresată Companiei 

Naţionale «Imprimeria Naţională» - 

S.A., însoţită de documentul prin care 

s-a efectuat plata, în cel mult 5 zile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  La articolul I, alineatul (4) al 

articolului 15
1 

va avea următorul 

cuprins: 

 

(4) Contravaloarea pașaportului 

simplu electronic achitată eronat sau 

pentru care nu a fost prestat serviciul 

aferent se restituie, la cerea scrisă a 

plătitorului adresată Companiei 

Naţionale «Imprimeria Naţională» - 

S.A., însoţită de documentul prin care 

s-a efectuat plata, în cel mult 5 zile 

în contul Companiei Naționale 

Imprimeria Națională -S.A., prin 

mandat poștal, prin mijloace de plată 

on-line, inclusiv prin intermediul 

Sistemului național electronic de plată 

online - SNEP  sau prin unitățile 

bancare  cu care Compania Națională 

«Imprimeria  Națională» - S.A., 

încheie convenții în acest scop. 

(Autor: Comisia pentru Administratie 

Publică și Amenajarea Teritoriului) 

 

 

Nemodificat 

 

 

 

 

 

2.  La articolul I, alineatul (4) al 

articolului 15
1 

se modifică și
 
va avea 

următorul cuprins: 

 

(4) Contravaloarea pașaportului 

simplu electronic achitată eronat sau 

pentru care nu a fost prestat serviciul 

aferent se restituie, la cerea scrisă a 

plătitorului adresată Companiei 

Naţionale «Imprimeria Naţională» - 

S.A., însoţită de documentul prin care 

s-a efectuat plata, în cel mult 5 zile 
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Nr.  

Crt 

Ordonanţă de urgenţă a Guvernului 

nr. 152/2020  

Forma adoptată de Senat Amendamente propuse Motivare 

lucrătoare de la depunerea acestei 

cereri, în condiţiile stabilite de 

normele metodologice de aplicare a 

prezentei legi." 

lucrătoare de la depunerea acestei 

cereri, în condiţiile stabilite de 

normele metodologice de aplicare a 

prezentei legi. Cererea poate fi 

transmisă atât în format fizic, cât și 

prin mijloace electronice.” 

 

lucrătoare de la depunerea acestei 

cereri, în condiţiile stabilite de 

normele metodologice de aplicare a 

prezentei legi. Cererea și documentul 

prin care s-a efectuat plata pot fi 

transmise atât în format fizic, cât și 

prin mijloace electronice.” 

 

(Autor: Comisia pentru Administratie 

Publică și Amenajarea Teritoriului) 

 

5.  Art. II - Articolul 11
1
 din Ordonanţa 

de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 

privind circulaţia pe drumurile 

publice, republicată în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, nr. 670 

din 3 august 2006, cu modificările şi 

completările ulterioare, se modifică şi 

va avea următorul cuprins: 

"- Art. 11
1
 

(1) Autorităţile competente să 

realizeze operaţiuni de înmatriculare, 

autorizare provizorie şi eliberare a 

permiselor de conducere încasează: 

a) tarifele aferente confecţionării şi 

valorificării plăcilor cu numere de 

înmatriculare permanentă, de probă, 

temporare şi provizorii, atribuirii unui 

număr de înmatriculare preferenţial 

sau păstrării combinaţiei numărului de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nemodificat 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nemodificat 
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Nr.  

Crt 

Ordonanţă de urgenţă a Guvernului 

nr. 152/2020  

Forma adoptată de Senat Amendamente propuse Motivare 

înmatriculare; 

b) tarifele aferente emiterii 

certificatelor de înmatriculare, a 

autorizaţiilor provizorii şi a permiselor 

de conducere. 

(2) Tarifele menţionate la alin. (1) lit. 

a) pot fi achitate prin virament, prin 

mijloace de plată online, prin 

intermediul POS-urilor instalate la 

unităţile Trezoreriei Statului sau la 

sediile instituţiilor publice beneficiare 

ale sumelor şi prin alte modalităţi de 

plată reglementate de acte normative 

în vigoare, prin mandat poştal sau în 

numerar la ghişeele serviciilor publice 

comunitare regim permise de 

conducere şi înmatriculare a 

vehiculelor din cadrul instituţiilor 

prefectului, la casieriile unităţilor 

Trezoreriei Statului, în condiţiile legii. 

Pentru sumele încasate prin 

intermediul POS-urilor instalate la 

unităţile Trezoreriei Statului, 

comisioanele se suportă de la bugetul 

de stat, prin bugetul instituţiilor 

publice din structura cărora fac parte 

unităţile Trezoreriei Statului, iar 

pentru cele încasate prin intermediul 

POS-urilor instalate la sediile 

instituţiilor publice beneficiare, 

comisioanele se suportă din bugetele 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nemodificat 
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Nr.  

Crt 

Ordonanţă de urgenţă a Guvernului 

nr. 152/2020  

Forma adoptată de Senat Amendamente propuse Motivare 

acestora. 

(3) Tarifele menţionate la alin. (1) lit. 

b) se încasează într-un cont distinct de 

disponibil deschis pe numele Regiei 

Autonome «Administraţia 

Patrimoniului Protocolului de Stat», 

prin următoarele mijloace de plată: 

prin virament, prin mijloace de plată 

online, inclusiv prin Sistemul naţional 

electronic de plată online - SNEP, prin 

intermediul POS-urilor instalate de 

către Regia Autonomă «Administraţia 

Patrimoniului Protocolului de Stat» la 

sediile serviciilor publice emitente ale 

documentelor, prin mandat poştal, 

precum şi prin alte modalităţi de plată 

reglementate de acte normative în 

vigoare. 

(4) Tarifele prevăzute la alin. (1) lit. a) 

se încasează într-un cont distinct de 

disponibil deschis la unităţile 

teritoriale ale Trezoreriei Statului pe 

numele instituţiei prefectului din care 

face parte serviciul public comunitar 

regim permise de conducere şi 

înmatriculare a vehiculelor. 

(5) Unităţile teritoriale ale Trezoreriei 

Statului la care îşi au deschise 

conturile instituţiile prefectului din 

care fac parte serviciile publice 

comunitare regim permise conducere 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nemodificat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nemodificat 

 

 

 

 

 

 

 

Nemodificat 
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Nr.  

Crt 

Ordonanţă de urgenţă a Guvernului 

nr. 152/2020  

Forma adoptată de Senat Amendamente propuse Motivare 

şi înmatriculare a vehiculelor 

încasează tarifele prevăzute la alin. (1) 

lit. a) în numerar, în contul prevăzut la 

alin. (4). 

(6) Sumele încasate în numerar la 

ghişeele serviciilor publice comunitare 

regim permise de conducere şi 

înmatriculare a vehiculelor se depun la 

casieriile instituţiilor prefectului în 

aceeaşi zi, la terminarea programului 

de lucru. 

(7) Sumele predate la instituţiile 

prefectului potrivit alin. (6) se depun 

de către acestea în contul distinct de 

disponibil prevăzut la alin. (4) în 

următoarea zi lucrătoare. 

(8) Tarifele prevăzute la alin. (1) lit. 

a), încasate în contul prevăzut la alin. 

(4), se virează de către instituţiile 

prefectului, în termen de cel mult două 

zile lucrătoare de la încasare, în contul 

de venituri al bugetului activităţii 

finanţate integral din venituri proprii 

«Venituri din prestări servicii» al 

Direcţiei Regim Permise de 

Conducere şi Înmatriculare a 

Vehiculelor. 

(9) Restituirea sumelor prevăzute la 

alin. (1), achitate eronat sau pentru 

care nu au fost prestate serviciile 

aferente, se face de către Direcţia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  La articolul II, alineatul (9) al 

articolului 11
1 

va avea următorul 

cuprins: 

 

(9) Restituirea sumelor prevăzute la 

alin. (1), achitate eronat sau pentru 

care nu au fost prestate serviciile 

aferente, se face de către Direcţia 

 

 

 

 

Nemodificat 

 

 

 

 

 

 

Nemodificat 

 

 

 

 

Nemodificat 

 

 

 

 

 

 

3.  La articolul II, alineatul (9) al 

articolului 11
1 

se modifică și
 
va avea 

următorul cuprins: 

 

(9) Restituirea sumelor prevăzute la 

alin. (1), achitate eronat sau pentru 

care nu au fost prestate serviciile 

aferente, se face de către Direcţia 
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Nr.  

Crt 

Ordonanţă de urgenţă a Guvernului 

nr. 152/2020  

Forma adoptată de Senat Amendamente propuse Motivare 

Regim Permise de Conducere şi 

Înmatriculare a Vehiculelor, respectiv 

de către Regia Autonomă 

«Administraţia Patrimoniului 

Protocolului de Stat», la cererea scrisă 

a plătitorului adresată acestora, 

însoţită de documentul prin care s-a 

efectuat plata." 

 

Regim Permise de Conducere şi 

Înmatriculare a Vehiculelor, respectiv 

de către Regia Autonomă 

«Administraţia Patrimoniului 

Protocolului de Stat», la cererea scrisă 

a plătitorului adresată acestora, 

însoţită de documentul prin care s-a 

efectuat plata. Cererea poate fi 

transmisă atât în format fizic, cât și 

prin mijloace electronice.” 

Regim Permise de Conducere şi 

Înmatriculare a Vehiculelor, respectiv 

de către Regia Autonomă 

«Administraţia Patrimoniului 

Protocolului de Stat», la cererea scrisă 

a plătitorului adresată acestora, 

însoţită de documentul prin care s-a 

efectuat plata. Cererea și documentul 

prin care s-a efectuat plata pot fi 

transmise atât în format fizic, cât și 

prin mijloace electronice.” 

 

(Autor: Comisia pentru Administratie 

Publică și Amenajarea Teritoriului) 

 

6.  Art. III - Situaţiile în care 

contravaloarea paşapoartelor simple 

electronice/simple temporare a fost 

achitată până la data intrării în vigoare 

a prezentului act normativ rămân 

supuse prevederilor normative 

incidente la data efectuării plăţii, 

inclusiv în ceea ce priveşte procedura 

de restituire a contravalorii 

paşapoartelor. 

 

 Nemodificat 

 

 

7.  Art. IV - În termen de 30 de zile de la 

data intrării în vigoare a prezentei 

ordonanţe de urgenţă, Compania 

Naţională "Imprimeria Naţională" - 

 Nemodificat 
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Nr.  

Crt 

Ordonanţă de urgenţă a Guvernului 

nr. 152/2020  

Forma adoptată de Senat Amendamente propuse Motivare 

S.A. şi Direcţia Generală de 

Paşapoarte din cadrul Ministerului 

Afacerilor Interne vor elabora 

metodologia de lucru comună 

prevăzută la art. 151 alin. (3) din 

Legea nr. 248/2005 privind regimul 

liberei circulaţii a cetăţenilor români 

în străinătate, cu modificările şi 

completările ulterioare, precum şi cu 

modificările aduse prin prezenta 

ordonanţă de urgenţă. 

 

 


