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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor 

 
Plx nr.554/2015 

 
AVIZ 

 
asupra proiectului de Lege privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contravenţionale 

 
În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor republicat, Biroul permanent a trimis Comisiei 

pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor, spre avizare, proiectul de Lege privind măsuri de eficientizare a achitării 
amenzilor contravenţionale (PLx nr.554/2015). 

Proiectul de lege are ca obiect instituirea unui mecanism de evidență și comunicare electronic în materia amenzilor 
contravenționale, în măsură să permită furnizarea în timp real a datelor despre creanțele datorate și plățile efectuate. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege, cu observaţii şi propuneri, conform avizului nr. 508/21.05.2015. 
Senatul a adoptat proiectul de lege în ședința din data de 29.06.2015. 
Potrivit dispozițiilor art.75 alin. (1) din Constituția României, republicată, Camera Deputaților este Cameră decizională. 
Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, membrii Comisiei pentru tehnologia 

informaţiei şi comunicaţiilor au dezbătut proiectul de lege şi au hotărât, cu majoritate de voturi a membrilor prezenţi, avizarea 
favorabilă a acestuia cu amendamentele admise cuprinse în anexa la prezentul aviz.  

Prin conținutul său normativ, proiectul de lege se încadrează în categoria legilor ordinare.  
             

   PREŞEDINTE,   
 

Daniel Vasile Oajdea 
 

mihaela.astafei
New Stamp
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ANEXĂ 

PLx nr.554/2015 

AMENDAMENTE ADMISE 

Nr.crt. Text Senat Text propus de Comisia pentru tehnologia 
informaţiei şi comunicaţiilor 

Observaţii 

1 …………………………………………………… 
Art.2. - Pentru scopul prezentei legi: 

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

b) se reglementează obligația utilizării seriei de 
evidență unică a proceselor - verbale de 
constatare a contravenției și de aplicare a 
sancțiunii, denumit în continuare proces  - 
verbal de contravenției; 

c) se instituie titlul de creanță electronic, 
cuprinzând datele din procesul - verbal, 
stabilite de prezenta lege; 

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

……………………………………………………….... 
Art.2. - Pentru scopul prezentei legi: 

a) text nemodificat 
 
 

b) text nemodificat 
 
 
 
 

c) text nemodificat 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. …………………………………………………… 
Art.11 – (1) Pentru a fi implementat în sistemul 
informatic de gestionare a titlurilor de creanță 
electronice, potrivit prezentei legi, procesul – verbal 
de contravenție întocmit trebuie să cuprindă, 
distinct, pe lângă informațiile prevăzute de 
ordonanța Guvernului nr.2/2001 privind regimul 
juridic al contravențiilor aprobată cu modificări și 
completări prin Legea nr.180/2002, cu modificările 

………………………………………………………… 
Art.11 – (1) Pentru a fi introdus în sistemul 
informatic de gestionare a titlurilor de creanță 
electronice, potrivit prezentei legi, procesul – verbal de 
contravenție întocmit trebuie să cuprindă, distinct, pe 
lângă informațiile prevăzute de ordonanța Guvernului 
nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor 
aprobată cu modificări și completări prin Legea 
nr.180/2002, cu modificările și completările ulterioare, 
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și completările ulterioare, și următoarele informații 
necesare efectuării plății: 

a) seria de evidență unică a procesului-verbal 
de contravenție; 

b) codul de identificare fiscală a 
contravenientului; 

c) contul unic și codul IBAN al acestuia; 
d) suma de plată reprezentând amenda aplicată; 
e) suma de plată reprezentând jumătate din 

minimul amenzii prevăzute de lege; 
f) alte informații necesare, stabilite prin 

nomele de aplicare a prezentei legi. 

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

 

și următoarele informații necesare efectuării plății: 
 
 
Text nemodificat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Modelul procesului-verbal de contravenției 
prevăzut la alin.(1) se aprobă prin normele de aplicare 
a prezentei legi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conform terminologiei utilizate în domeniu, 
este vorba despre modelul procesului-verbal și 
nu de structura acestuia. De asemenea, 
elementele esențiale ale structurii procesului-
verbal sunt cele prevăzute în art.16 din OG 
nr.2/2001, acestea neputând fi stabilite printr-
un act normativ cu forță juridică inferioară 
legii. 

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

(2) Informațiile preluate electronic din procesul-
verbal de contravenție, de către organul din care 
face parte agentul constatator, sunt: 

Art.13 (1) Titlul de creanță electronic reprezintă un set 
de informații preluate din procesul-verbal de 
contravenție înmânat sau comunicat contravenientului. 

 
Text nemodificat 

Pentru coerența normei. 

4 Art.18……………………………………………... 

”Netransmiterea proceselor-verbale de constatare și 
sancționare a contravențiilor 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 

Art.18……………………………………………......... 

”Netransmiterea proceselor-verbale de constatare și 
sancționare a contravențiilor în termen de 90 de zile de 
la comunicarea acestora către organele fiscale atrage, 
potrivit legii, răspunderea persoanelor care se fac 
vinovate de aceasta. Transmiterea cu întârziere a 

 



 4 

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

proceselor-verbale nu împiedică executarea silită a 
acestora, în condițiile în care nu a intervenit prescripția 
executării.” 

5 Art.20………………………………………………. 

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

……………………………………………………… 

(3) În cazul în care contravenientul nu este prezent 
sau, deși 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.” 

Art.20……………………………………………….. 

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

………………………………………………………… 

(3) În cazul în care contravenientul nu este prezent sau, 
deși 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.” 

 

6 Art.21 ……………………………………………… 

(2) Organizarea, funcționarea și finanțarea 
sistemului informatic de gestionare a titlurilor de 
creanță electronice se stabilesc prin hotărâre a 
Guvernului. 

Art.21 ………………………………………………… 

(2) Organizarea, funcționarea, finanțarea și 
administrarea sistemului informatic de gestionare a 
titlurilor de creanță electronice se stabilesc prin 
hotărâre a Guvernului. 

 

7 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. 

 

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

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