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BIROUL PERMANENT 

AL 

CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 

 Vă înaintăm, alăturat, raportul comun asupra Proiectului de lege pentru 

modificarea și completarea a Legii nr. 203/2018 privind măsuri de eficientizare a 

achitării amenzilor contravenționale, transmis Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci 

și Comisiei juridice, de disciplină și imunități spre dezbatere pe fond, cu adresa nr. 

PLx.254/2021 din 7 iunie 2021.  

În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de Lege face parte din 

categoria legilor ordinare. 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

 

       VICEPREŞEDINTE, 

Mihai Alexandru BADEA                      Sebastian-Ioan BURDUJA 
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Comisia juridică,  

de disciplină și imunități  

 

Nr.4c-13/473 

23.09.2021 

 

Comisia pentru buget, 

finanţe şi bănci 

 

Bucureşti, nr. 4c-2/657 

13.10.2021 

 

PLx 254/2021 

 

 

RAPORT COMUN 

 
asupra Proiectului de lege pentru modificarea și completarea a Legii nr. 

203/2018 privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contravenționale 

 

În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci şi Comisia juridică, de disciplină și 

imunități au fost sesizate spre dezbatere pe fond, cu Proiectul de lege pentru 

modificarea și completarea a Legii nr. 203/2018 privind măsuri de eficientizare a 

achitării amenzilor contravenționale.  

  

Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată şi ale art. 

92 alin. (9) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor 

este Cameră decizională.  

  

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de Lege, în 

şedinţa din data de 02.06.2021.   

  

La dezbaterea proiectului de Lege s-au avut în vedere avizele favorabile ale 

Consiliului Legislativ, Consiliului Economic și Social, Comisiei pentru drepturile 

omului, culte și problemele minorităților naționale, Comisiei pentru tehnologia 

informațiilor și comunicațiilor și Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță 

națională, precum și punctul de vedere favorabil al Guvernului, transmis în data de 

29.06.2021. 

 

 

 

Parlamentul  României 
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Proiectul de lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare modificarea 

şi completarea Legii nr.203/2018 privind măsuri de eficientizare a achitării 

amenzilor contravenționale, cu modificările ulterioare, în sensul instituirii unei 

derogări  de la dispozițiile art.20 alin.(1) din Ordonanța Guvernului nr.2/2001 

privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare, 

astfel încât, în cazul contravențiilor care fac obiectul sistemului pilot, constatate în 

același timp cu alte contravenții prevăzute de legi speciale și aplicate aceleiași 

persoane, să se întocmească procese verbale distincte. 

 

Potrivit prevederilor art. 62 și art. 64 din Regulamentul Camerei Deputaților, 

republicat, examinarea proiectului de Lege a avut loc în şedinţe separate. 

 Comisia juridică, de disciplină și imunități a dezbătut inițiativa în ședința 

desfășurată în sistem hibrid, în data de 23 septembrie 2021. La lucrările comisiei, 

deputații au fost prezenți conform listei de prezență. 

Membrii Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci au examinat proiectul de 

Lege menționat mai sus, în ședință cu prezenţă fizică şi online din data de 13 

octombrie 2021.  La lucrările Comisiei  și-au înregistrat prezența deputații membrii 

ai acesteia, conform listei de prezență.  

La dezbaterea proiectului de Lege a participat, în calitate de invitat, doamna 

Maria Dragnea, șef serviciu IGPR. 

 În urma dezbaterilor, membrii celor două Comisii prezenți la lucrări au hotărât, 

cu majoritate de voturi, să supună plenului Camerei Deputaților adoptarea 

Proiectului de lege pentru modificarea și completarea a Legii nr. 203/2018 privind 

măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contravenționale, cu un amendament 

admis, redat în Anexa I. 

Amendamentul respins se regăsește în Anexa II. 

 

În raport de obiectul și conținutul său, proiectul de lege  face parte din 

categoria legilor ordinare. 

PREŞEDINTE, VICEPREŞEDINTE, 

Mihai Alexandru BADEA 

 

 

 

                     SECRETAR, 

              Ladányi László-ZSOLT 

 
 

Consilier parlamentar, 

                           Alina Grigorescu 

 

 

Sebastian-Ioan BURDUJA 

 

 

 

SECRETAR, 

Iulius – Marian FIRCZAK 

 

 
Şef serviciu, 

Giorgiana Ene 

Consilier parlamentar, 

Valentina Rotaru 
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ANEXA I 

Amendamente admise 

Nr. 

crt. 

Text adoptat de Senat Text adoptat de Comisie 

(autor amendament) 

Motivare 

1. Titlul legii 

LEGE 

pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.203/2018 privind măsuri de eficientizare 

a achitării amenzilor contravenţionale 

 Nemodificat   

2. Art.I.- Legea nr.203/2018 privind măsuri de 

eficientizare a achitării amenzilor 

contravenţionale, publicată în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, nr.647 din 25 

iulie 2018, cu modificările ulterioare, se 

modifică şi se completează după cum 

urmează: 

 Nemodificat   

3. La articolul 11, alineatul (2) se modifică şi va 

avea următorul cuprins: 

„(2) Elementele minime obligatorii de 

structură şi de format ale procesului-verbal de 

contravenţie prevăzut la alin.(1) se stabilesc 

prin normele de aplicare a prezentei legi.” 

 Nemodificat   
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4. La articolul 21, după alineatul (1) se 

introduce un nou alineat, alin. (11), cu 

următorul cuprins: 

 

„ (11) Prin derogare de la art. de la art.20 

alin.(1) din Ordonanţa Guvernului nr.2/2001, 

aprobată cu modificări şi completări prin 

Legea nr. 180/2002, cu modificările şi 

completările ulterioare, pe perioada aplicării 

sistemului pilot, dacă agentul constatator 

constată în acelaşi timp mai multe 

contravenţii săvârşite de aceeaşi persoană, 

pentru amenzile prevăzute la alin.(1) se 

încheie un proces-verbal de constatare a 

contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii 

distinct având seria de evidenţă unică 

prevăzută la art.2 lit.b). ” 

La articolul 21, după alineatul (1) se 

introduce un nou alineat, alin. (11), cu 

următorul cuprins: 

 

„ (11) Prin derogare de la art. de la art.20 

alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 

2/2001, aprobată cu modificări şi completări 

prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi 

completările ulterioare, pe perioada aplicării 

sistemului pilot, dacă agentul constatator 

constată în acelaşi timp mai multe 

contravenţii săvârşite de aceeaşi persoană, 

pentru amenzile prevăzute la alin. (1) se 

încheie un proces-verbal de constatare a 

contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii 

distinct de celelalte, având seria de evidenţă 

unică prevăzută la art. 2 lit. B). ” 

Autor: Deputat Mihai Alexandru Badea – 

Grupul parlamentar al Uniunii Salvați 

România 

Grupul parlamentar al Partidului National 

Liberal 

 

Conform punctului de 

vedere al Guvernului, 

formularea actuală 

privind încheierea unor 

procese verbale distincte 

are aptitudinea de a se 

aplica tuturor 

contravențiilor, indiferent 

de natura acestora. 
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5. Art.II. – Legea nr.203/2018 privind măsuri 

de eficientizare a achitării amenzilor 

contravenţionale, publicată în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, nr.647 din 25 

iulie 2018, cu modificările ulterioare, precum 

şi cu modificările şi completările aduse prin 

prezenta lege, va fi republicată în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, dându-se 

textelor o nouă numerotare. 

Nemodificat 
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ANEXA II 

 

Amendamente respinse 

 

Nr. 

crt. 

Text adoptat de Senat Text adoptat de Comisie 

(autor amendament) 

Motivare 

1. Art.II. - Legea nr.203/2018 privind măsuri de 

eficientizare a achitării amenzilor 

contravenţionale, publicată în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, nr.647 din 25 

iulie 2018, cu modificările ulterioare, precum 

şi cu modificările şi completările aduse prin 

prezenta lege, va fi republicată în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, dându-se 

textelor o nouă numerotare. 

Art. II se elimină. 

 

Autor: Deputat Mihai Alexandru Badea - 

Grupul parlamentar al Uniunii Salvați 

România 

Conform art. 70 alin. (1) din 

Legea nr. 24/2000 privind 

normele de tehnică 

legislativă pentru elaborarea 

actelor normative, "Actul 

normativ modificat sau 

completat în mod 

substanţial se republică 

având la bază dispoziţia 

cuprinsă în actul de 

modificare, respectiv de 

completare."  

Nu există modificări 

substanțiale ale Legii nr. 

203/2018, nici anterioare și 

nici aduse prin prezenta 

inițiativă legislativă. În 

prezent, se înregistrează o 

singură modificare față de 
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forma inițială, constând    

într-o modificare a alin. (1) 

al art. 21, la care urmează a 

se adăuga o modificare a 

alin. (2) al art. 11 și o 

completare a art. 21. 

 
 


