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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

  

 
 

Comisia pentru buget,  
finanțe și bănci 

 
4c-2/753/2015 

 Comisia juridică, de disciplină și 
imunități 

 
4c-11/1016/2015 

                                  
PLx 554/2015                    

 
     RAPORT COMUN 

 
asupra Proiectului de Lege privind măsuri de eficientizare a 

achitării amenzilor contravenționale  
 
 

În temeiul dispoziţiilor art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru buget, finanțe și bănci și 
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi au fost sesizate, spre dezbatere în fond, cu 
Proiectul de Lege privind privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor 
contravenționale, trimis cu adresa nr. PL-x 554 din 1 septembrie 2015. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în 
şedinţa din 29 iunie 2015. 

Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 
alin. (9) pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificări și 
completări, Camera Deputaţilor este Cameră decizională.  

Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege prin avizul nr.508 din 
21.05.2015. 

Proiectul de lege a fost avizat favorabil de Comisia pentru tehnologia 
informaţiei şi comunicaţiilor şi Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea 
teritoriului. 

 
Proiectul de lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare instituirea 

unui mecanism electronic de evidenţă şi comunicare în materia amenzilor 
contravenţionale, care să permită furnizarea în timp real a datelor privind creanţele 
datorate şi plăţile efectuate. 

 

În conformitate cu dispozițiile art. 61 și 63 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, membrii celor două 
comisii au examinat proiectul de lege în ședință comună, desfășurată în data de 19 
iunie 2018 și, respectiv 26 iunie 2018. 
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La lucrările celor două comisii, deputații au fost prezenți conform listelor de 

prezență. 
 
 În conformitate cu dispozițiile art.55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare, la dezbateri au fost prezenți, în 
calitate de invitați, reprezentanți ai Ministerului Justiției, Ministerului Finanţelor 
Publice, Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice și Ministerului 
Administrației și Internelor.  

 
În urma examinării proiectului de lege, a expunerii de motive, a avizului 

Consiliului Legislativ și a avizelor comisiilor parlamentare de specialitate sesizate 
pentru avizare, membrii celor două comisii sesizate în fond au hotărât, cu 
majoritate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaților adoptarea proiectului 
de Lege privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contravenționale, cu 
amendamentele admise, redate în anexa nr. 1. 

 
Amendamentele respinse sunt redate în anexa nr. 2. 
 
În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria 

legilor ordinare.  
 
 
            PREȘEDINTE,                                                                            PREŞEDINTE, 
Marius Constantin BUDĂI                                                         Eugen NICOLICEA 

 
 
 
 
 

            SECRETAR, 
Marilen - Gabriel PIRTEA 

                   SECRETAR, 
                  Aida Cristina CĂRUCERU 

   
 
 
 
            Șef serviciu,                                                                           
           Giorgiana Ene                                                                                 
 
 
 
      Consilier parlamentar, 
          Alina Grigorescu 
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PLx 554/2015 
ANEXA NR. 1  

 

Nr. 
Crt. Text Senat 

Text propus de Comisie (autorul 
amendamentului) 

Motivarea 

Amendamentelor propuse 

1.  LEGE  

privind măsuri de eficientizare a 
achitării amenzilor contravenţionale 

NEMODIFICAT  

2.  Capitolul I 

Dispoziţii generale 

NEMODIFICAT  

3.   Art.1.- Prezenta lege reglementează 
măsuri pentru facilitarea achitării 
amenzilor contravenţionale prin 
constituirea unui cont unic de plată şi 
simplificarea procedurilor de urmărire a 
încasării amenzilor. 

NEMODIFICAT  

4.   Art.2.- Pentru scopul prezentei legi: NEMODIFICAT  

5.  a) se constituie un cont unic deschis la 
Trezoreria Statului, destinat încasării 
amenzilor contravenţionale; 

NEMODIFICAT  

6.  b) se reglementează obligaţia utilizării 
unei serii de evidenţă unică a proceselor-
verbale de constatare a contravenţiei şi de 
aplicare a sancţiunii, denumit în continuare 
proces-verbal de contravenţie; 

NEMODIFICAT  

7.  c) se instituie titlul de creanţă electronic 
cuprinzând datele din procesul-verbal, 

c) se instituie titlul de creanţă 
electronic cuprinzând datele din 

Conform definiției de la pct. 
anterior. 
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Nr. 
Crt. Text Senat 

Text propus de Comisie (autorul 
amendamentului) 

Motivarea 

Amendamentelor propuse 

stabilite de prezenta lege; 

 

procesul-verbal de contravenție, 
stabilite de prezenta lege; 

8.  d) se instituie sistemul informatic de 
gestionare a titlurilor de creanţă 
electronice. 

d) se constituie sistemul informatic de 
gestionare a titlurilor de creanţă 
electronice. 

Autor:  

Comisia pentru tehnologia informaţiei; 
Comisia pentru buget, finanțe și bănci; 
Comisia juridică, de disciplină și 
imunități 

 

 

9.  Art.3.- Fac obiectul prezentei legi 
amenzile contravenţionale aplicate de 
agenţii constatatori din cadrul organelor 
care au implementat seria de evidenţă unică 
a proceselor verbale de contravenţie şi 
modalitatea de preluare şi transmitere în 
sistem informatic a datelor necesare creării 
titlului de creanţă electronic. 

„Art. 3 - Fac obiectul prevederilor art. 
1-17 din prezenta lege amenzile 
contravenţionale aplicate persoanelor 
fizice de către agenţii constatatori din 
cadrul organelor care au implementat 
seria de evidenţă unică a proceselor - 
verbale de contravenţie şi modalitatea 
de preluare şi transmitere în sistem 
informatic a datelor necesare creării 
titlului de creanţă electronic.” 

Autor:  

Comisia pentru buget, finanțe și bănci; 
Comisia juridică, de disciplină și 
imunități 

Pentru clarificare și 
interpretare uniformă 
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Nr. 
Crt. Text Senat 

Text propus de Comisie (autorul 
amendamentului) 

Motivarea 

Amendamentelor propuse 

10.  Art.4.- (1) Sumele reprezentând amenzile 
contravenţionale încasate în condiţiile 
prezentei legi se fac venit la bugetul local al 
unităţii/subdiviziunii administrativ-
teritoriale în care domiciliază sau îşi are 
sediul, după caz, contravenientul. 

Art. 4.- (1) Sumele reprezentând 
amenzile contravenţionale încasate în 
condiţiile prezentei legi se fac venit la 
bugetul local al unităţii/subdiviziunii 
administrativ-teritoriale în care 
domiciliază contravenientul. 
Distribuirea sumelor se realizează 
pe baza datelor privind evidenţa 
persoanelor fizice existente la 
nivelul Ministerului Finanţelor 
Publice valabile la momentul 
efectuării transferului.” 
 

Autor:  

Comisia pentru buget, finanțe și bănci; 
Comisia juridică, de disciplină și 
imunități 

 

11.  (2) Prin derogare de la prevederile 
alin.(1), sumele reprezentând amenzile 
contravenţionale din amenzile aplicate 
persoanelor fizice fără domiciliu în 
România şi persoanelor juridice fără sediu 
în România, încasate în condiţiile prezentei 
legi, se fac venit la bugetul local al 
unităţii/subdiviziunii administrativ-
teritoriale pe raza căreia se constată 

„(2) Prin excepţie de la prevederile 
alin. (1), sumele reprezentând amenzile 
contravenţionale aplicate persoanelor 
fizice fără domiciliu în România sau cu 
domiciliu necunoscut, încasate în 
condiţiile prezentei legi, se fac venit la 
bugetul de stat.” 
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Nr. 
Crt. Text Senat 

Text propus de Comisie (autorul 
amendamentului) 

Motivarea 

Amendamentelor propuse 

contravenţia. Autor:  

Comisia pentru buget, finanțe și bănci; 
Comisia juridică, de disciplină și 
imunități 

12.   „(3) În cazul în care contravenientul 
îşi modifică domiciliul, iar 
distribuirea sumelor reprezentând 
amenzi contravenţionale s-a realizat 
pe baza datelor existente, la 
momentul transferului, la nivelul 
Ministerului Finanţelor Publice, în 
conformitate cu prevederile alin. (1), 
acestea fiind diferite de domiciliul 
actual, unitatea/ subdiviziunea 
administrativ-teritorială la nivelul 
căreia a fost încasată contravaloarea 
amenzii contravenţionale va efectua 
transferul sumei către unitatea/ 
subdiviziunea administrativ-
teritorială competentă, în limita 
obligaţiilor de plată transferate către 
aceasta.” 

Autor:  

Comisia pentru buget, finanțe și bănci; 
Comisia juridică, de disciplină și 
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Nr. 
Crt. Text Senat 

Text propus de Comisie (autorul 
amendamentului) 

Motivarea 

Amendamentelor propuse 

imunități 

13.  Capitolul II 

Achitarea amenzilor în contul unic şi 
distribuirea sumelor încasate 

 

NEMODIFICAT 

 

14.  Art.5.- Prin ordin al ministrului finanţelor 
publice se deschide un cont unic pentru 
achitarea amenzilor contravenţionale 
potrivit prezentei legi. 

Art.5.- Prin ordin al ministrului 
finanţelor publice se deschide un cont 
unic pentru achitarea amenzilor 
contravenţionale potrivit prevederilor 
prezentei legi. 

Autor:  

Comisia pentru buget, finanțe și bănci; 
Comisia juridică, de disciplină și 
imunități 

 

Tehnică legislativă 

15.  Art.6.-(1) Încasarea amenzilor 
contravenţionale în contul unic se face prin 
modalităţile de plată stabilite prin normele 
de aplicare a prezentei legi.  

 

NEMODIFICAT 

 

16.  (2) Achitarea în numerar a amenzilor 
contravenţionale se poate face la orice 
unitate a Trezoreriei Statului, la casieriile 
unităţilor/subdiviziunilor administrativ-
teritoriale sau la alte entităţi care se 
stabilesc prin normele de aplicare a 

(2) Achitarea în numerar a amenzilor 
contravenţionale se poate face la orice 
unitate a Trezoreriei Statului, la 
casieriile unităţilor/subdiviziunilor 
administrativ-teritoriale sau la alte 
entităţi care se stabilesc prin normele 

Tehnică legislativă 
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Nr. 
Crt. Text Senat 

Text propus de Comisie (autorul 
amendamentului) 

Motivarea 

Amendamentelor propuse 

prezentei legi, indiferent de domiciliul 
persoanei fizice sau sediul persoanei 
juridice. 

de aplicare a prezentei legi, indiferent 
de domiciliul persoanei fizice. 

 

Autor:  

Comisia pentru buget, finanțe și bănci; 
Comisia juridică, de disciplină și 
imunități 

 

17.  (3) În cazul amenzilor achitate în 
condiţiile prezentei legi, contravenientul nu 
este obligat să facă dovada plăţii către 
agentul constatator sau organul din care 
acesta face parte. 

NEMODIFICAT  

18.  Art.7.- Documentele de plată prin care se 
realizează achitarea amenzii 
contravenţionale conţin următoarele 
informaţii: 

NEMODIFICAT  

19.  a) seria de evidenţă unică a procesului-
verbal de contravenţie; 

NEMODIFICAT  

20.  b) codul de identificare fiscală a 
contravenientului;  

„b) codul numeric personal al 
contravenientului, dacă persoana are 
atribuit un asemenea cod;” 

 

Se asigură corelarea cu 
propunerea de eliminare a 
lit.b) de la art.11 alin.(2) din 
proiect. 
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Nr. 
Crt. Text Senat 

Text propus de Comisie (autorul 
amendamentului) 

Motivarea 

Amendamentelor propuse 

Autor:  

Comisia pentru buget, finanțe și bănci; 
Comisia juridică, de disciplină și 
imunități 

21.  c) contul sau codul IBAN al contului unic; NEMODIFICAT  

22.  d) suma plătită; NEMODIFICAT  

23.   „e) data plăţii;” 

 

Autor:  

Comisia pentru buget, finanțe și bănci; 
Comisia juridică, de disciplină și 
imunități 

 

 

24.  e) alte informaţii necesare, stabilite prin 
normele de aplicare a prezentei legi. 

f) NEMODIFICAT Renumerotare 

25.  Art.8.-(1) Unităţile/subdiviziunile 
administrativ-teritoriale sau alte entităţi 
autorizate să încaseze amenzi 
contravenţionale au obligaţia de a 
depune/transfera în contul unic orice sume 
reprezentând amenzi contravenţionale 
încasate în condiţiile prezentei legi, în 
termen de maximum două zile lucrătoare 

„Art.8.-(1) Unităţile/subdiviziunile 
administrativ-teritoriale care încasează 
amenzi contravenţionale potrivit 
prevederilor art. 6 alin. (2) au 
obligaţia de a transfera către sistemul 
informatic de gestionare a titlurilor 
de creanţă electronice informaţii 
despre încasările efectuate în 
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Nr. 
Crt. Text Senat 

Text propus de Comisie (autorul 
amendamentului) 

Motivarea 

Amendamentelor propuse 

de la încasare. numerar prin casieriile proprii, 
precum şi despre sumele încasate 
prin alte modalităţi de plată decât 
cele stabilite prin normele de 
aplicare a prezentei legi. 

 

Autor:  

Comisia pentru buget, finanțe și bănci; 
Comisia juridică, de disciplină și 
imunități 

26.  (2) Procedura de depunere/transfer în 
contul unic al sumelor încasate potrivit 
alin.(1) şi metodologia de distribuire a 
acestora în conturile corespunzătoare de 
venituri bugetare se stabilesc prin normele 
de aplicare a prezentei legi. 

2) Procedura şi termenele de 
transmitere către sistemul 
informatic de gestionare a titlurilor 
de creanţă electronice a 
informaţiilor referitoare la încasările 
efectuate în numerar prin casieriile 
unităţilor/subdiviziunilor 
administrativ-teritoriale, precum şi 
prin alte modalităţi de plată se 
stabilesc prin ordin comun al 
ministrului finanţelor publice şi al 
ministrului dezvoltării regionale şi 
administraţiei publice, cu avizul 
ministrului afacerilor interne.” 
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Nr. 
Crt. Text Senat 

Text propus de Comisie (autorul 
amendamentului) 

Motivarea 

Amendamentelor propuse 

Autor:  

Comisia pentru buget, finanțe și bănci; 
Comisia juridică, de disciplină și 
imunități 

27.  Art.9.- (1) În termen de maximum două 
zile lucrătoare de la data încasării în 
contul unic, Ministerul Finanţelor Publice 
virează în contul de venituri al bugetului 
local sumele care se cuvin potrivit prezentei 
legi. 

Art.9.- „(1) În termen de maximum 
două zile lucrătoare de la data 
încasării în contul unic, Ministerul 
Finanţelor Publice virează sumele 
încasate în contul unic de venituri al 
bugetului local/bugetului de stat, 
potrivit destinaţiilor stabilite de 
prezenta lege.” 

Autor:  

Comisia pentru buget, finanțe și bănci; 
Comisia juridică, de disciplină și 
imunități 

 

28.  (2) Documentul de plată prin care se 
virează suma din contul unic în contul de 
venituri bugetare conţine următoarele 
informaţii: 

NEMODIFICAT  

29.  a) seria de evidenţă unică a procesului-
verbal de contravenţie; 

NEMODIFICAT  

30.  b) codul de identificare fiscală a 
contravenientului;  

„b) codul numeric personal al 
contravenientului, dacă persoana are 

Se asigură corelarea cu 
propunerea de eliminare a 
lit.b) de la art.11 alin.(2) din 
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Nr. 
Crt. Text Senat 

Text propus de Comisie (autorul 
amendamentului) 

Motivarea 

Amendamentelor propuse 

atribuit un asemenea cod;” 

Autor:  

Comisia pentru buget, finanțe și bănci; 
Comisia juridică, de disciplină și 
imunități 

proiect. 

31.  c) codul IBAN al contului bugetar; NEMODIFICAT  

32.  d) suma plătită;  NEMODIFICAT  

33.  e) data plăţii; NEMODIFICAT  

34.  f) alte informaţii stabilite prin normele 
de aplicare a prezentei legi. 

NEMODIFICAT  

35.  Art.10.- (1) Ministerul Finanţelor Publice 
restituie sumele virate în contul unic, în 
situaţia în care transmiterea nu este 
conformă cu regulile şi procedurile de 
transmitere a sumelor în contul unic 
stabilite prin prezenta lege sau prin 
normele de aplicare a prezentei legi. 

Art. 10 - (1) NEMODIFICAT 

 

 

 

 

„(2) Metodologia de îndreptare a 
erorilor materiale din documentele 
de plată a amenzilor 
contravenţionale în conformitate cu 
prevederile prezentei legi se 
stabileşte prin ordin comun al 
ministrului finanţelor publice şi 
ministrului dezvoltării regionale şi 
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Nr. 
Crt. Text Senat 

Text propus de Comisie (autorul 
amendamentului) 

Motivarea 

Amendamentelor propuse 

administraţiei publice, cu avizul 
ministrului afacerilor interne. 
 

(3) Cererile privind solicitarea 
îndreptării erorilor materiale din 
documentele de plată a amenzilor 
contravenţionale în conformitate cu 
prevederile prezentei legi pot fi 
depuse în termen de maximum un an 
de la data efectuării plăţii.” 

Autor:  

Comisia pentru buget, finanțe și bănci; 
Comisia juridică, de disciplină și 
imunități 

 

36.  Capitolul III 

Procesul-verbal de contravenţie 

NEMODIFICAT  

37.  Art.11.-(1) Pentru a fi implementat în 
sistemul informatic de gestionare a 
titlurilor de creanţă electronice, potrivit 
prezentei legi, procesul-verbal de 
contravenţie întocmit trebuie să cuprindă, 
distinct, pe lângă informaţiile prevăzute de 
Ordonanţa Guvernului nr.2/2001 privind 
regimul juridic al contravenţiilor, aprobată 

Art.11.- (1) Pentru a fi introdus 
în sistemul informatic de gestionare a 
titlurilor de creanţă electronice, potrivit 
prezentei legi, procesul-verbal de 
contravenţie întocmit trebuie să 
cuprindă, distinct, pe lângă informaţiile 
prevăzute de Ordonanţa Guvernului 
nr.2/2001 privind regimul juridic al 
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Nr. 
Crt. Text Senat 

Text propus de Comisie (autorul 
amendamentului) 

Motivarea 

Amendamentelor propuse 

cu modificări şi completări prin Legea 
nr.180/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare, şi următoarele 
informaţii necesare efectuării plăţii: 

contravenţiilor, aprobată cu modificări 
şi completări prin Legea nr.180/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, şi următoarele informaţii 
necesare efectuării plăţii: 

Autor: Comisia pentru tehnologia 
informaţiei 

38.  a) seria de evidenţă unică a procesului-
verbal de contravenţie; 

 

NEMODIFICAT 

 

39.  b) codul de identificare fiscală a 
contravenientului; 

 

b) se elimină 

 

40.  c) contul unic şi codul IBAN al acestuia; b) NEMODIFICAT  

41.  d) suma de plată reprezentând amenda 
aplicată; 

c) NEMODIFICAT  

42.  e) suma de plată reprezentând jumătate 
din minimul amenzii prevăzute de lege; 

d) NEMODIFICAT  

43.   

f) alte informaţii necesare, stabilite prin 
normele de aplicare a prezentei legi. 

 

e) alte informaţii necesare, stabilite 
prin normele de aplicare a prezentei 
legi, care nu afectează drepturile 
contravenientului. 

Autor:  

Comisia pentru buget, finanțe și bănci; 
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Nr. 
Crt. Text Senat 

Text propus de Comisie (autorul 
amendamentului) 

Motivarea 

Amendamentelor propuse 

Comisia juridică, de disciplină și 
imunități 

44.  (2) Structura procesului-verbal de 
contravenţie prevăzut la alin.(1) se aprobă 
prin normele de aplicare a prezentei legi. 

(2) Modelul procesului-verbal de 
contravenţie prevăzut la alin.(1) se 
aprobă prin normele de aplicare a 
prezentei legi. 

Autor: Comisia pentru tehnologia 
informaţiei 

 

45.  Art.12.- Seria de evidenţă unică a 
procesului-verbal de contravenţie conţine 
un set de caractere numerice a cărui 
structură se stabileşte prin normele de 
aplicare a prezentei legi.  

 

NEMODIFICAT 

 

46.  Capitolul IV 

Titlul de creanţă electronic 

NEMODIFICAT  

47.   

Art.13.-(1) Titlul de creanţă electronic 
reprezintă un set de date preluate din 
procesul-verbal de contravenţie înmânat 
sau comunicat contravenientului. 

Art.13.- (1) Titlul de creanţă 
electronic cuprinde un set de 
informaţii preluate din procesul-verbal 
de contravenţie înmânat sau comunicat 
contravenientului, precum şi alte 
informaţii, prevăzute la alin. (2).” 

 

Autor:  

Comisia pentru buget, finanțe și bănci; 
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Nr. 
Crt. Text Senat 

Text propus de Comisie (autorul 
amendamentului) 

Motivarea 

Amendamentelor propuse 

Comisia juridică, de disciplină și 
imunități 

48.  (2) Informaţiile preluate electronic din 
procesul-verbal de contravenţie, de către 
organul din care face parte agentul 
constatator, sunt: 

„(2) Informaţiile preluate 
electronic de organul din care face parte 
agentul constatator, prevăzute la alin. 
(1), sunt: 

Autor:  

Comisia pentru buget, finanțe și bănci; 
Comisia juridică, de disciplină și 
imunități 

 

49.  a) seria de evidenţă unică a procesului-
verbal de contravenţie; 

NEMODIFICAT  

50.  b) data întocmirii procesului-verbal; b) data întocmirii procesului-verbal 
de contravenție 

 

51.  c) data la care procesul-verbal de 
contravenţie a fost înmânat sau comunicat 
contravenientului; 

NEMODIFICAT  

52.  d) datele de identificare a 
contravenientului; 

NEMODIFICAT  

53.  e) suma de plată reprezentând cuantumul 
amenzii aplicate; 

NEMODIFICAT  

54.  f) suma de plată reprezentând jumătate 
din minimul amenzii prevăzute de lege; 

NEMODIFICAT  
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Nr. 
Crt. Text Senat 

Text propus de Comisie (autorul 
amendamentului) 

Motivarea 

Amendamentelor propuse 

55.  g) data până la care se poate achita 
jumătate din minimul amenzii prevăzute de 
lege; 

NEMODIFICAT  

56.  h) codul IBAN al contului unic; NEMODIFICAT  

57.  i) temeiul legal al aplicării sancţiunii; NEMODIFICAT  

58.  j) situaţia procesului-verbal de 
contravenţie. 

NEMODIFICAT  

59.  (3) Datele de identificare a 
contravenientului, prevăzute la alin.(2) 
lit.d) sunt, după caz: 

NEMODIFICAT  

60.  a) numele şi prenumele, codul numeric 
personal şi domiciliul contravenientului 
persoană fizică cu domiciliul în România, 
sau 

NEMODIFICAT  

61.  b) denumirea, codul de identificare fiscală 
şi sediul persoanei juridice cu sediul în 
România, sau 

Se elimină. 

 

 

Autor:  

Comisia pentru buget, finanțe și bănci; 
Comisia juridică, de disciplină și 
imunități 

 

62.  c) numele şi prenumele/denumirea şi 
codul de identificare a contravenientului 

“b) numele şi prenumele 
contravenientului persoană fizică fără 
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Nr. 
Crt. Text Senat 

Text propus de Comisie (autorul 
amendamentului) 

Motivarea 

Amendamentelor propuse 

persoană fizică/juridică fără 
domiciliul/sediul în România şi, după caz, 
seria şi numărul paşaportului ori ale altui 
document de trecere a frontierei de stat, 
data eliberării acestuia şi statul emitent, sau 

domiciliu în România sau cu 
domiciliul necunoscut şi codul 
numeric personal dacă persoana are 
atribuit un asemenea cod şi, după 
caz, seria şi numărul paşaportului ori 
ale altui document de trecere a 
frontierei de stat, data eliberării 
acestuia şi statul emitent.” 

 

Autor:  

Comisia pentru buget, finanțe și bănci; 
Comisia juridică, de disciplină și 
imunități 

63.  d) denumirea, codul de identificare fiscală 
şi domiciliul fiscal ale asocierii şi a altor 
entităţi fără personalitate juridică şi 
persoanelor fizice care desfăşoară activităţi 
economice în mod independent sau exercită 
profesii libere. 

Se elimină. 

Autor:  

Comisia pentru buget, finanțe și bănci; 
Comisia juridică, de disciplină și 
imunități 

 

64.  (4) Informaţiile care fac obiectul 
prevederilor alin.(2) lit.j) se stabilesc prin 
normele de aplicare a prezentei legi. 

NEMODIFICAT  

65.  Art.14.- (1) Titlul de creanţă electronic se 
transmite în format electronic de către 
organul din care face parte agentul 

Art. 14.-„(1) Titlul de creanţă electronic 
se transmite în format electronic de 
către organul din care face parte 
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Nr. 
Crt. Text Senat 

Text propus de Comisie (autorul 
amendamentului) 

Motivarea 

Amendamentelor propuse 

constatator organului de specialitate al 
unităţii/subdiviziunii administrativ-
teritoriale, competent în colectarea 
creanţelor fiscale. 

agentul constatator, organului fiscal 
competent în colectarea creanţelor 
fiscale.” 

 

Autor:  

Comisia pentru buget, finanțe și bănci; 
Comisia juridică, de disciplină și 
imunități 

66.  (2) După transmiterea titlului de creanţă 
electronic, organul din care face parte 
agentul constatator sesizat cu privire la 
formularea unei plângeri împotriva 
procesului-verbal de contravenţie comunică 
în format electronic această situaţie şi că 
există o hotărâre definitivă a instanţei de 
judecată.  

NEMODIFICAT  

67.  (3) În situaţia în care există o hotărâre 
judecătorească definitivă, organele 
prevăzute la alin.(1) procedează la 
executare, cu respectarea prevederilor 
art.39 din Ordonanţa Guvernului 
nr.2/2001, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr.180/2002, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

 

NEMODIFICAT  
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Nr. 
Crt. Text Senat 

Text propus de Comisie (autorul 
amendamentului) 

Motivarea 

Amendamentelor propuse 

68.  (4) Prin derogare de la prevederile art.39 
alin.(2) din Ordonanţa Guvernului 
nr.2/2001, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr.180/2002, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
procesele-verbale de contravenţie 
întocmite în condiţiile prezentei legi se 
arhivează la nivelul organului din care face 
parte agentul constatator, fără a mai fi 
transmise în format hârtie organelor fiscale 
competente. 

NEMODIFICAT  

69.  (5) Prin excepţie de la prevederile alin.(4), 
în situaţia în care sunt necesare informaţii 
suplimentare, în cadrul procedurii de 
contestare la executare, procesul-verbal de 
contravenţie poate fi solicitat de organele 
fiscale competente sau de către instanţele 
de judecată. 

NEMODIFICAT  

70.  Art.15.-(1) Titlurile de creanţă electronică 
se transmit în fişiere electronice care conţin 
semnătură sau altă modalitate de 
autentificare stabilită prin normele de 
aplicare a prezentei legi. 

NEMODIFICAT  

71.  (2) Titlul de creanţă electronic, transmis în 
condiţiile alin.(1), editat pe suport de hârtie 
de către organele prevăzute la art.14 

NEMODIFICAT  
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Nr. 
Crt. Text Senat 

Text propus de Comisie (autorul 
amendamentului) 

Motivarea 

Amendamentelor propuse 

alin.(1), este valabil fără semnătură şi 
ştampilă. 

72.  (3) Titlul de creanţă electronic devine 
executoriu, în condiţiile legii, şi stă la baza 
demarării măsurilor de recuperare 
întreprinse de către organele prevăzute la 
art.14 alin.(1), potrivit prevederilor 
Ordonanţei Guvernului nr.92/2003 privind 
Codul de procedură fiscală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

„(3) Titlul de creanţă electronic devine 
executoriu, în condiţiile art. 37 din 
Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001, 
aprobată cu modificări și completări 
prin Legea nr. 180/2002, cu 
modificările şi completările 
ulterioare şi stă la baza iniţierii 
măsurilor de recuperare întreprinse de 
către organele prevăzute la art.14 
alin.(1), potrivit dispoziţiilor Legii nr. 
207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

 

Autor:  

Comisia pentru buget, finanțe și bănci; 
Comisia juridică, de disciplină și 
imunități 

 

73.  Art.16.-Procedura de prelucrare şi 
transmitere a titlurilor de creanţă 
electronică, inclusiv termenele aferente, se 
stabilesc prin normele de aplicare a 
prezentei legi. 

NEMODIFICAT  
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Nr. 
Crt. Text Senat 

Text propus de Comisie (autorul 
amendamentului) 

Motivarea 

Amendamentelor propuse 

74.  Art.17.-Prevederile art.1-16 se completează 
cu prevederile Ordonanţei Guvernului 
nr.2/2001, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr.180/2002, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

NEMODIFICAT  

75.  Capitolul V 

Modificarea şi completarea unor acte 
normative 

NEMODIFICAT  

76.  Art.18.- Alineatul (7) al articolului 141 din 
Ordonanţa Guvernului nr.92/2003 
privind Codul de procedură fiscală, 
republicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.513 din 31 iulie 
2007, cu modificările şi completările 
ulterioare, se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 

Art.18. - Alineatul (7) al articolului 226  
din Legea nr. 207/2015 privind 
Codul de procedură fiscală, cu 
modificările și completările 
ulterioare, publicat în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 547, 
din 23 iulie 2015, se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 

Ordonanţa Guvernului 
nr.92/2003 privind Codul de 
procedură fiscală a fost 
abrogată începând cu data de 
1.01.2016 prin Legea nr. 
207/2015 privind Codul de 
procedură fiscală, publicat în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 547, din 23 iulie 
2015 

77.  „(7) Netransmiterea proceselor-verbale de 
constatare şi sancţionare a contravenţiilor 
în termen de 90 de zile de la comunicarea 
acestora către contravenient atrage, potrivit 
legii, răspunderea persoanelor care se fac 
vinovate de aceasta. Transmiterea cu 
întârziere a proceselor-verbale nu 
împiedică executarea silită a acestora, în 

„(7) Netransmiterea proceselor-verbale 
de constatare şi sancţionare a 
contravenţiilor către organele fiscale 
în termen de 90 de zile de la 
comunicarea acestora către 
contravenient atrage, potrivit legii, 
răspunderea persoanelor care se fac 
vinovate de aceasta. Transmiterea cu 
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Nr. 
Crt. Text Senat 

Text propus de Comisie (autorul 
amendamentului) 

Motivarea 

Amendamentelor propuse 

condiţiile în care nu a intervenit prescripţia 
executării.” 

întârziere a proceselor-verbale nu 
împiedică executarea silită a acestora, 
în condiţiile în care nu a intervenit 
prescripţia executării.” 

Autor: Comisia pentru tehnologia 
informaţiei 

78.  Art.19.-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 după cum urmează: 

NEMODIFICAT  

79.  1. Alineatul (4) al articolului 109 va 
avea următorul cuprins:  

 „(4) Forma şi conţinutul 
procesului-verbal de constatare a 
contravenţiei se stabilesc prin ordin al 
ministrului afacerilor interne, care se 
publică în Monitorul Oficial al României, 
Partea I.” 

1. Alineatul (4) al articolului 109 se 
modifică și va avea următorul 
cuprins:   

„(4) Modelul procesului-
verbal de constatare a contravenţiei se 
stabileşte prin ordin al ministrului 
afacerilor interne, care se publică în 
Monitorul Oficial al României, Partea I.” 

Autor:  

Comisia pentru buget, finanțe și bănci; 
Comisia juridică, de disciplină și 
imunități 
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Nr. 
Crt. Text Senat 

Text propus de Comisie (autorul 
amendamentului) 

Motivarea 

Amendamentelor propuse 

 

80.  2. Alineatele (5)-(8) ale articolului 109 
se abrogă. 

2. NEMODIFICAT  

81.  3. Alineatele (2) şi (3) ale articolului 
120 se abrogă. 

3. NEMODIFICAT  

82.  Art.20.- Ordonanţa Guvernului 
nr.2/2001 privind regimul juridic al 
contravenţiilor, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr.410 din 25 
iulie 2001, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr.180/2002, cu 
modificările şi completările ulterioare, se 
modifică şi se completează după cum 
urmează: 

NEMODIFICAT  

83.   1. Alineatul (3) al articolului 8 se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
 

„(3) Sumele provenite din amenzile 
aplicate persoanelor juridice în 
conformitate cu legislaţia în vigoare se 
fac venit integral la bugetul de stat, cu 
excepţia celor aplicate, potrivit legii, 
de autorităţile administraţiei publice 
locale şi amenzilor privind circulaţia 

Observație: 

Sintagma „persoanelor 
juridice” se menține în 
textul alineatului (3), 
aceasta fiind în acord cu 
modificarea de tehnică 
legislativă necesară, 
cuprinsă în art. 3.  
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Nr. 
Crt. Text Senat 

Text propus de Comisie (autorul 
amendamentului) 

Motivarea 

Amendamentelor propuse 

pe drumurile publice, care se fac 
venit integral la bugetele locale ale 
unităţii/ subdiviziunii administrativ-
teritoriale în care contravenientul îşi 
are domiciliul sau sediul, după caz.” 

Autor:  

Comisia pentru buget, finanțe și bănci; 

Comisia juridică, de disciplină și 
imunități 

84.   2. Alineatul (4) al articolului 8 se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 

„(4) Sumele provenite din amenzile 
aplicate persoanelor fizice în 
conformitate cu legislaţia în vigoare se 
fac venit integral la bugetele locale ale 
unităţii/ subdiviziunii administrativ-
teritoriale în care contravenientul îşi 
are domiciliul. 

 

Autor:  

Comisia pentru buget, finanțe și bănci; 

Comisia juridică, de disciplină și 
imunități 
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Nr. 
Crt. Text Senat 

Text propus de Comisie (autorul 
amendamentului) 

Motivarea 

Amendamentelor propuse 

 

85.  1. După alineatul (4) al articolului 8 se 
introduce un nou alineat, alin.(5), cu 
următorul cuprins:  

3. După alineatul (4) al articolului 8 
se introduce un nou alineat, alin.(5), 
cu următorul cuprins:  

 

86.  „(5) Sumele provenite din 
amenzile aplicate persoanelor fizice fără 
domiciliu în România şi persoanelor 
juridice fără sediu în România se fac venit la 
bugetul de stat.” 

NEMODIFICAT Observație: 

 

Sintagma „persoanelor 
juridice fără sediu în 
România” se menține în 
textul alineatului (5), 
aceasta fiind în acord cu 
modificarea de tehnică 
legislativă necesară, 
cuprinsă în art. 3. 

87.  2. Alineatul (1) al articolului 16 se 
modifică şi va avea următorul cuprins: 

4. Alineatul (1) al articolului 16 se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 

 

88.  „(1) Procesul-verbal de constatare 
a contravenţiei va cuprinde în mod 
obligatoriu: data şi locul unde este încheiat; 
numele, prenumele, calitatea şi instituţia 
din care face parte agentul constatator; 
numele, prenumele, domiciliul şi codul de 
identificare fiscală ale 
contravenientului, descrierea faptei 

„ Art. 16 (1) Procesul-verbal de 
constatare a contravenţiei va cuprinde 
în mod obligatoriu: data şi locul unde 
este încheiat; numele, prenumele, 
calitatea şi instituţia din care face parte 
agentul constatator; numele, 
prenumele, domiciliul şi codul 
numeric personal ale 
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Nr. 
Crt. Text Senat 

Text propus de Comisie (autorul 
amendamentului) 

Motivarea 

Amendamentelor propuse 

contravenţionale cu indicarea datei, orei şi 
locului în care a fost săvârşită, precum şi 
arătarea împrejurărilor ce pot servi la 
aprecierea gravităţii faptei şi la evaluarea 
eventualelor  pagube  pricinuite;  indicarea  
actului  normativ  prin care se stabileşte şi 
se sancţionează contravenţia; indicarea 
societăţii de asigurări, în situaţia în care 
fapta a avut ca urmare producerea unui 
accident de circulaţie; posibilitatea 
achitării, în termen de 15 zile  de la data 
înmânării sau comunicării procesului-
verbal, a jumătate din minimul amenzii 
prevăzute de actul normativ; termenul de 
exercitare a căii de atac şi instanţa la care se 
depune plângerea.” 

contravenientului, descrierea faptei 
contravenţionale cu indicarea datei, 
orei şi locului în care a fost săvârşită, 
precum şi arătarea împrejurărilor care 
pot servi la aprecierea gravităţii faptei 
şi la evaluarea eventualelor  pagube  
pricinuite;  indicarea  actului  normativ  
prin care se stabileşte şi se sancţionează 
contravenţia; indicarea societăţii de 
asigurări, în situaţia în care fapta a avut 
ca urmare producerea unui accident de 
circulaţie; posibilitatea achitării, în 
termen de 15 zile  de la data înmânării 
sau comunicării procesului-verbal, a 
jumătate din minimul amenzii 
prevăzute de actul normativ; termenul 
de exercitare a căii de atac şi instanţa la 
care se depune plângerea.” 

 

Autor:  

Comisia pentru buget, finanțe și bănci; 

Comisia juridică, de disciplină și 
imunități 

89.  3. Articolul 17 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 

5. Articolul 17 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
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Nr. 
Crt. Text Senat 

Text propus de Comisie (autorul 
amendamentului) 

Motivarea 

Amendamentelor propuse 

90.  „Art.17.- Lipsa menţiunilor privind numele 
şi prenumele agentului constatator,  numele 
şi prenumele contravenientului, codul 
numeric personal pentru persoanele care 
au atribuit un asemenea cod iar, în cazul 
persoanei juridice, lipsa denumirii şi a 
sediului acesteia, a faptei săvârşite şi a datei 
comiterii acesteia sau a semnăturii 
agentului constatator atrage nulitatea 
procesului-verbal. Nulitatea se constată şi 
din oficiu.” 

 

„Art.17. - Lipsa uneia dintre menţiunile 
privind numele şi prenumele agentului 
constatator, numele şi prenumele 
contravenientului, codul numeric 
personal pentru persoanele care au 
atribuit un asemenea cod iar, în cazul 
persoanei juridice, lipsa denumirii şi a 
sediului acesteia, a faptei săvârşite şi a 
datei comiterii acesteia sau a 
semnăturii agentului constatator atrage 
nulitatea procesului-verbal. Nulitatea se 
constată şi din oficiu.” 

 

Autor:  

Comisia pentru buget, finanțe și bănci; 

Comisia juridică, de disciplină și 
imunități 

Observație: 

 

Sintagma „în cazul 
persoanei juridice, lipsa 
denumirii şi a sediului 
acesteia” se menține în 
textul articolului 17, 
aceasta fiind în acord cu 
modificarea de tehnică 
legislativă necesară, 
cuprinsă în art. 3 al 
proiectului de lege. 

 

91.  4. Articolul 18 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 

6. NEMODIFICAT  

92.  „Art.18.- Contravenientul este obligat să 
prezinte agentului constatator, la cerere, 
actul de identitate ori documentele în baza 
cărora se fac menţiunile prevăzute la art.16 
alin.(1) şi (11). În caz de refuz, pentru 
legitimarea contravenientului, agentul 

NEMODIFICAT  
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Nr. 
Crt. Text Senat 

Text propus de Comisie (autorul 
amendamentului) 

Motivarea 

Amendamentelor propuse 

constatator poate apela la poliţişti, 
jandarmi sau poliţişti locali.” 

93.  5. Alineatul (3) al articolului 25 se 
modifică şi va avea următorul cuprins: 

7. Alineatul (3) al articolului 25 se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 

 

94.    „(3) Procesul-verbal constituie şi 
înştiinţare de plată.” 

 

„(3) Procesul-verbal de constatare a 
contravenţiei este titlu de creanţă şi 
înştiinţare de plată.” 

 

Autor:  

Comisia pentru buget, finanțe și bănci; 

Comisia juridică, de disciplină și 
imunități 

 

95.  6. Alineatele (1) şi (3) ale articolului 26 
se modifică şi vor avea următorul 
cuprins: 

8. Alineatele (1) şi (3) ale articolului 
26 se modifică şi vor avea următorul 
cuprins: 

 

 

96.  „Art.26.- (1) Dacă agentul constatator aplică 
şi sancţiunea, iar contravenientul este 
prezent la încheierea procesului-verbal, 
copia de pe acesta se înmânează 
contravenientului, făcându-se menţiune în 
acest sens în procesul-verbal. 
Contravenientul va semna de primire. 

NEMODIFICAT  
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Nr. 
Crt. Text Senat 

Text propus de Comisie (autorul 
amendamentului) 

Motivarea 

Amendamentelor propuse 

97.  (3) În cazul în care contravenientul nu este 
prezent sau, deşi prezent, refuză să 
semneze procesul-verbal, comunicarea 
acestuia se face de către agentul 
constatator, în termen de cel mult două 
luni de la data încheierii.” 

 

NEMODIFICAT 

 

98.  7. Articolul 27 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 

9. Articolul 27 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 

 

99.  „Art.27.- Comunicarea procesului-verbal se 
face prin poştă, cu aviz de primire, sau prin 
afişare la domiciliul sau la sediul 
contravenientului. Operaţiunea de afişare 
se consemnează într-un proces-verbal, 
semnat de cel puţin un martor.” 

NEMODIFICAT  

100.  8. Alineatul (1) al articolului 28 se 
modifică şi va avea următorul cuprins: 

10. Alineatul (1) al articolului 28 se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 

 

101.  „Art.28.- (1) Contravenientul poate 
achita, în termen de cel mult 15 zile de la 
data înmânării sau comunicării procesului-
verbal, jumătate din minimul amenzii 
prevăzute de actul normativ, agentul 
constatator făcând menţiune despre această 
posibilitate în procesul-verbal.” 

NEMODIFICAT  

102.  9. Articolul 37 se modifică şi va avea 11. Articolul 37 se modifică şi va  
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Nr. 
Crt. Text Senat 

Text propus de Comisie (autorul 
amendamentului) 

Motivarea 

Amendamentelor propuse 

următorul cuprins: avea următorul cuprins: 

103.  „Art.37.- Procesul-verbal neatacat în 
termenul prevăzut la art.31, precum şi 
hotărârea judecătorească definitivă prin 
care s-a soluţionat plângerea constituie titlu 
executoriu, fără vreo altă formalitate.” 

NEMODIFICAT  

104.   12. După alineatul (3) al articolului 
39 se introduc trei noi alineate, alin. 
(31) – (33), cu următorul cuprins: 

(31) În cazul în care contravenientul îşi 
schimbă domiciliul fiscal, organul fiscal 
local de la domiciliul anterior transferă 
organului fiscal local de la noul 
domiciliu, dosarul fiscal al 
contravenientului cuprinzând titlurile 
executorii provenite din sancţiuni 
contravenţionale, neîncasate sau 
încasate parţial pentru diferenţă, 
precum şi orice alte acte de executare 
silită întocmite cu respectarea 
prevederilor legale. 

(32) Organul fiscal local de la noul 
domiciliu continuă procedura de 
executare silită în baza actelor 
administrative fiscale emise de organul 
fiscal local de la domiciliul fiscal 

Având în vedere: 

- practica neunitară la nivelul 
organelor fiscale locale în 
ceea ce priveşte 
responsabilitatea executării 
silite a creanţelor provenite 
din amenzi contravenţionale 

- discuţiile purtate în grupul 
de lucru coordonat de MFP, 
cu privire la modalitatea de 
punere în executare a 
amenzilor contravenţionale, 

considerăm necesar să se 
stabilească, în mod expres, 
organul fiscal local care 
îndeplineşte procedurile de 
executare silită şi căruia îi 
revin sumele achitate în 
cursul executării silite,  în 
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Nr. 
Crt. Text Senat 

Text propus de Comisie (autorul 
amendamentului) 

Motivarea 

Amendamentelor propuse 

anterior al contravenientului. 

(33) Sumele încasate în cursul 
procedurii de executare silită prevăzute 
la alin. (32) se fac venit la bugetul local 
al unităţii administrativ-teritoriale de la 
noul domiciliu fiscal al 
contravenientului.” 

Autor:  

Comisia pentru buget, finanțe și bănci; 

Comisia juridică, de disciplină și 
imunități 

 

cazul în care contravenientul 
îşi schimbă domiciliul. 

105.  Capitolul VI 

Dispoziţii tranzitorii şi finale 

NEMODIFICAT  

106.  Art.21.-(1) Prevederile Capitolelor I-IV 
se aplică, în sistem pilot, amenzilor 
contravenţionale la regimul circulaţiei pe 
drumurile publice aplicate conducătorilor 
de autovehicule. 

NEMODIFICAT  

107.  (2) Organizarea, funcţionarea şi finanţarea 
sistemului informatic de gestionare a 
titlurilor de creanţă electronice se stabilesc 
prin hotărâre a Guvernului.  

(2) Organizarea, funcţionarea, 
finanţarea şi administrarea sistemului 
informatic de gestionare a titlurilor de 
creanţă electronice se stabilesc prin 
hotărâre a Guvernului. 
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Nr. 
Crt. Text Senat 

Text propus de Comisie (autorul 
amendamentului) 

Motivarea 

Amendamentelor propuse 

Autor: Comisia pentru tehnologia 
informaţiei 

108.  (3) Prevederile capitolelor I-IV se aplică 
amenzilor contravenţionale, altele decât 
cele prevăzute la alin.(1), pe măsura 
dezvoltării sistemului informatic prevăzut 
la alin.(2), de la data stabilită prin hotărâre 
a Guvernului.  

NEMODIFICAT  

109.  Art.22.-(1) Pentru procesele-verbale 
întocmite anterior intrării în vigoare a 
prezentei legi, aplicarea şi executarea 
sancţiunii contravenţionale se supun 
prevederilor legale în vigoare la momentul 
întocmirii actului de constatare. 

NEMODIFICAT  

110.  (2) De la data prevăzută la art.25 alin.(1), 
contravenientul poate achita jumătate din 
minimul amenzii prevăzute de lege şi în 
situaţiile în care actul normativ de stabilire 
a contravenţiilor nu prevedea expres 
această posibilitate. 

„(2) De la data intrării în 
vigoare a prezentei legi, 
contravenientul poate achita jumătate 
din minimul amenzii prevăzute de lege 
şi în acele situaţii în care                                                                                                                                                                                                                                                                                      
actul normativ de stabilire a 
contravenţiilor nu prevedea expres 
această posibilitate.” 

Autor:  

Comisia pentru buget, finanțe și bănci; 

Comisia juridică, de disciplină și imunități 
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Nr. 
Crt. Text Senat 

Text propus de Comisie (autorul 
amendamentului) 

Motivarea 

Amendamentelor propuse 

111.  Art.23.- Normele de aplicare a 
prezentei legi se aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, în termen de 15 zile de la data 
intrării în vigoare a prezentului articol. 

Art.23.-Normele de aplicare a prezentei 
legi se aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, până la 31 decembrie 
2018. 

Autor:  

Comisia pentru buget, finanțe și bănci; 

Comisia juridică, de disciplină și imunități 

Având în vedere 
complexitatea normelor de 
aplicare ce trebuie elaborate 
în colaborare cu celelalte 
instituţii publice implicate în 
implementarea sistemului. 

 

112.  Art.24.- Prezenta lege intră în vigoare 
în termen de 20 zile de la data publicării în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, cu 
excepţia art.23, care intră în vigoare la 3 
zile de la data publicării. 

Art.24.- Prezenta lege intră în vigoare 
în termen de 30 zile de la data 
publicării în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, cu excepţia art. 1-
17 care intră în vigoare la data de 1 
ianuarie 2019. 

Autor:  

Comisia pentru buget, finanțe și bănci; 

Comisia juridică, de disciplină și imunități 

 

Pentru corelarea cu art. 23  

 

113.  Art.25.- (1) La data intrării în vigoare a 
prezentei legi, dispoziţiile din actele 
normative în vigoare care stabilesc 
achitarea a jumătate din minimul amenzii 
contravenţionale, într-un termen mai mic 
decât cel prevăzut la art.28 alin.(1) din 
Ordonanţa Guvernului nr.2/2001, aprobată 

NEMODIFICAT  
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Nr. 
Crt. Text Senat 

Text propus de Comisie (autorul 
amendamentului) 

Motivarea 

Amendamentelor propuse 

cu modificări şi completări prin Legea 
nr.180/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare, se abrogă. 

114.   (2) La data intrării în vigoare a 
ordinului ministrului afacerilor interne 
prevăzut la art.109 alin.(4) din Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr.195/2002, 
republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, anexele nr.1A şi 1D din 
Regulamentul de aplicare a Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind 
circulaţia pe drumurile publice, aprobat 
prin Hotărârea Guvernului nr.1391/2006, 
publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.876 din 26 octombrie 2006, cu 
modificările şi completările ulterioare, se 
abrogă. 

NEMODIFICAT  
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ANEXA NR.2 
 

AMENDAMENTE RESPINSE 
 
 

Nr. 
crt. 

Text Senat Amendamentul propus şi 
 autorul acestuia 

Motivarea  
1.Admiterii 
2.Respingerii 

Camera 
Decizională 

1.  Art.4.- (1) Sumele 
reprezentând amenzile 
contravenționale încasate în 
condiţiile prezentei legi se fac 
venit la bugetul local al 
unității/subdiviziunii 
administrativ-teritoriale în care 
domiciliază sau îşi are sediul, 
după caz, contravenientul. 

Art.4.- (1) Sumele 
reprezentând amenzile 
contravenționale încasate în 
condiţiile prezentei legi se fac 
venit la bugetul local al 
unității/subdiviziunii 
administrativ-teritoriale pe raza 
căreia se constată 
contravenţia. 
 
Autor: Comisia pentru 
administrație, dep. Cseke Attila 
UDMR 

1.  
2.:  în scopul implementării 
sistemului de achitare a 
amenzilor contravenționale 
în contul unic, distribuirea 
sumelor trebuie să se 
realizeze în funcție de 
domiciliul fiscal al 
contravenienților.  
Astfel, sumele reprezentând 
amenzi contravenționale 
aplicate persoanelor 
fizice/juridice cu 
domiciliul/sediul în România, 
vor fi direcționate pe baza 
codului de identificare fiscală 
(cod numeric personal/cod 
fiscal) către conturile 
bugetare corespunzătoare în 
funcție de domiciliul fiscal al 
contravenientului. Mai mult 
decât atât, amintim faptul că 
urmărirea 
debitelor/executarea silită 
revine unității administrativ 
teritoriale pe raza căreia 
domiciliază contravenientul. 

Camera 
Deputaţilor 
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Nr. 
crt. 

Text Senat Amendamentul propus şi 
 autorul acestuia 

Motivarea  
1.Admiterii 
2.Respingerii 

Camera 
Decizională 

2.  
 
(2) Achitarea în numerar a 
amenzilor contravenţionale se 
poate face la orice unitate a 
Trezoreriei Statului, la casieriile 
unităţilor/subdiviziunilor 
administrativ-teritoriale sau la 
alte entităţi care se stabilesc 
prin normele de aplicare a 
prezentei legi, indiferent de 
domiciliul persoanei fizice sau 
sediul persoanei juridice. 

La art. 6, alin. (2) se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
„(2) Achitarea în numerar a 
amenzilor contravenţionale se 
poate face la orice unitate a 
Trezoreriei Statului sau la alte 
entităţi care se stabilesc prin 
normele de aplicare a prezentei 
legi, indiferent de domiciliul 
persoanei fizice. La casieriile 
unităţilor/ subdiviziunilor 
administrativ-teritoriale pot fi 
încasate în numerar numai 
amenzile contravenţionale 
achitate de persoanele fizice 
care îşi au domiciliul pe raza 
respectivei unităţi/ 
subdiviziuni administrativ-
teritoriale.” 
 
Autor amendament:  
Grup PSD- Comisia pentru buget, 
finanțe și bănci, Comisia juridică, 
de disciplină și imunități 
 

1.  
2. Prin vot 

 

3. Art.8.-(1) 
Unităţile/subdiviziunile 
administrativ-teritoriale sau alte 
entităţi autorizate să încaseze 
amenzi contravenţionale au 
obligaţia de a depune/transfera 

Art. 8. (1) 
 Unităţile/subdiviziunile 

administrativ-teritoriale sau alte 
entităţi autorizate să încaseze 
amenzi contravenţionale au 
obligaţia de a depune/transfera 

1.  
2. Prin vot 
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Nr. 
crt. 

Text Senat Amendamentul propus şi 
 autorul acestuia 

Motivarea  
1.Admiterii 
2.Respingerii 

Camera 
Decizională 

în contul unic orice sume 
reprezentând amenzi 
contravenţionale încasate în 
condiţiile prezentei legi, în 
termen de maximum două zile 
lucrătoare de la încasare. 

în contul unic orice sume 
reprezentând amenzi 
contravenţionale încasate în 
condiţiile prezentei legi, în 
termen de maximum două zile 
lucrătoare de la încasare, cu 
excepția situației în care 
contravenientul are domiciliul 
în unitatea administrativ-
teritorială respectivă, cazul în 
care suma va fi depusă în 
contul unității administrativ-
teritoriale. 
 
Autor amendament: 
 
Deputat Márton Árpád  
 

4.  Art.23 – Normele de aplicare a 
prezentei legi se aprobă prin 
hotărâre a Guvernului, în 
termen de 15 zile de la data 
intrării în vigoare a prezentului 
articol. 

Art.23 – Normele de aplicare a 
prezentei legi se aprobă prin 
hotărâre a Guvernului, în termen 
de 15 zile de la data intrării în 
vigoare a prezentei legi. 

Autor: Comisia pentru tehnologia 
informaţiei 

1.: 
2.: Având în vedere 
complexitatea normelor de 
aplicare ce trebuie elaborate 
în colaborare cu celelalte 
instituții publice implicate în 
implementarea sistemului. 
 

Camera 
Deputaţilor 

5. Art.24 – Prezenta lege intră în 
vigoare în termen de 20 de zile 
de la data publicării în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, cu excepția art.23, 

Art.24 – Prezenta lege intră în 
vigoare în termen de 20 de zile de 
la data publicării în Monitorul 
Oficial al României, Partea I. 

1.: 
2.: urmare admiterii unui 
alt amendament 

Camera 
Deputaţilor 
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Nr. 
crt. 

Text Senat Amendamentul propus şi 
 autorul acestuia 

Motivarea  
1.Admiterii 
2.Respingerii 

Camera 
Decizională 

care intră în vigoare la 3 zile 
de la data publicării. 

Autor: Comisia pentru tehnologia 
informaţiei 

6. Art. 26 - (3) În cazul în care 
contravenientul nu este prezent 
sau, deşi prezent, refuză să 
semneze procesul-verbal, 
comunicarea acestuia se face de 
către agentul constatator, în 
termen de cel mult două luni de 
la data încheierii.” 

(3) În cazul în care 
contravenientul nu este prezent 
sau, deşi prezent, refuză să 
semneze procesul-verbal, 
comunicarea acestuia se face de 
către agentul constatator, în 
termen de cel mult 30 de zile de 
la data încheierii.” 

 
Autor: Comisia pentru tehnologia 
informaţiei 

1.: 
2.: urmare admiterii unui 
alt amendament 

Camera 
Deputaţilor 

 
 


