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AVIZ 
asupra proiectului de Lege privind măsuri de eficientizare a achitării 

amenzilor contravenţionale 
 
 

 În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, Comisia pentru administraţie publică și amenajarea 

teritoriului a fost sesizată, pentru dezbatere şi avizare, în procedură obișnuită, 

prin adresa nr. PLx. 554 din 1 septembrie 2015, cu proiectul de Lege privind 

măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contravenţionale. 

Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, membrii Comisiei pentru administraţie publică și amenajarea 

teritoriului au examinat proiectul de Lege mai sus menţionată în şedinţa din 

29 septembrie 2015. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de Lege cu 

amendamente admise prezentate în Anexa la prezentul aviz. 

 

 

         PREŞEDINTE               SECRETAR 
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ANEXA 
 

Amendamente admise 
 
 

Nr. 
crt. Forma adoptată de Senat 

Text amendament 
(autorul amendamentului) 

 

Motivarea amendamentului 
propus 

1.    
    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. 
 
 
 
 
 
 
 
           (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 contravenţia. 
 

   Art. 4. (1) Sumele reprezentând 
amenzile contravenţionale încasate în 
condiţiile prezentei legi se fac venit la 
bugetul local al unităţii/subdiviziunii 
administrativ-teritoriale pe raza căreia 
se constată contravenţia. 

(Autor: dep. Cseke Attila - Grup 
parlamentar UDMR) 

 
 
 
 
 
 

(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 
de stat.  
    (Autor: dep. Cseke Attila - Grup  
parlamentar UDMR) 

Principiul pe care se fundamentează 
amendamentul, prin care sumele 
reprezentând amenzile contravenţionale 
se fac venit la bugetul local unde se 
constată contravenţia, este cel al 
echităţii deoarece plata contravenţiei nu 
este de natură fiscală, ci reprezintă o 
sancţiune pentru o faptă contrară legii. 
În consecinţă amenda nu ar trebui legată 
de domiciliul contravenientului, unde 
acesta plăteşte taxe şi impozite locale 
conform legii, ci de locul săvârşirii faptei. 
 
 
 
 
Pentru corelarea textului. Iniţiatorul 
(Guvernul) introduce la art. 20, punct. 1. 
potrivit căruia „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.” 
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