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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 

 CAMERA DEPUTAŢILOR                                                   

                            

          COMISIA JURIDICĂ, 

   DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

           Bucureşti, 20 martie 2023 

          Nr.4c-13/998/2022 

          PLx 683/2022 
 

A V I Z  

asupra 

proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 

nr.132/2022 privind modificarea şi completarea unor acte normative 

 

În conformitate cu prevederile art.95 și 117 alin.(3) din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată spre avizare, 

în procedură de urgență cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 

urgenţã a Guvernului nr.132/2022 privind modificarea şi completarea unor acte 

normative, trimisă cu adresa nr. PLx 683 din 31 octombire 2022, înregistrat la Comisia 

juridică, de disciplină şi imunităţi sub nr.4c-13/998 din 31 octombrie 2022. 

Potrivit prevederilor art. 75 alin. (1) din Constituția României, republicată, și ale 

art.91 din Regulamentul Camerei Deputaților, Camera Deputaților este Cameră 

decizională. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare instituirea unor modificări în 

Sistemul naţional privind monitorizarea transporturilor rutiere de bunuri cu risc fiscal 

ridicat RO e-Transport, în funcţionarea Băncii de Dezvoltare a României şi în 

organizarea şi funcţionarea EXIMBANK. Astfel, proiectul vizează reglementarea 

obligaţiei de publicare pe site a informaţiilor privind protocoalele încheiate de 

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală cu instituţiile/autorităţile cărora 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.41/2022 le incumbă atribuţii şi 

responsabilităţi, instituirea obligaţiei de declarare pentru noi utilizatori, raportat la 

tipul de operaţiuni care pot să apară în practică, instituirea obligaţiei organizatorului 

transportului sau operatorului de transport să actualizeze, în perioada de valabilitate 

a codului UIT (codul unic generat de Sistemul RO e-Transport prin intermediul căruia 

se identifică bunurile aferente fiecărei relaţii comerciale care face obiectul 

transportului de bunuri cu risc fiscal ridicat), informaţiile privind identificarea 

vehiculului de transport rutier ori de câte ori acestea se modifică, înainte de 

repunerea în mişcare, instituirea unui mecanism de declarare sau actualizare a 

datelor, după caz, în situaţia în care Sistemul RO e-Transport nu este funcţional. De 

asemenea, proiectul prevede că perioadele de nefuncţionare a sistemului vor fi 

publicate pe paginile de internet ale Administraţiei Naţionale de Administrare Fiscală 

şi Ministerului Finanţelor, precum şi extinderea termenului de valabilitate a codului 

UIT de la 5 zile calendaristice la 10 zile calendaristice în cazul achiziţiilor 

intracomunitare de bunuri, precum şi în cazul operaţiunilor comerciale reprezentând 

un nontransfer şi transportul bunurilor reprezentând stocuri la dispoziţia clientului, 
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instituirea sancţiunii neîndeplinirii obligaţiei de declarare şi/sau de actualizare a 

datelor, după repunerea în funcţiune a sistemului RO e-Transport, extinderea 

competenţelor de constatare a contravenţiilor şi aplicare a sancţiunilor şi pentru 

personalul din cadrul structurilor subordonate Ministerului Afacerilor Interne. 

Contravenţiile şi sancţiunile vor fi aplicabile din data de 1 ianuarie 2023. 

În şedinţa din data de 20 martie 2023, potrivit art. 63 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au examinat 

proiectul de lege supus avizării și a avut în vedere avizul favorabil al Consiliului 

Legislativ si al Consiliului Economic și Social. 

În urma dezbaterilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a hotărât, cu 

majoritate de voturi, să acorde propunerii legislative, un aviz favorabil. 

În raport de obiectul şi conţinutul reglementării, propunerea legislativă face 

parte din categoria legilor ordinară. 

                     

 

 

 

                     PREŞEDINTE                                                   SECRETAR 

 

                      Laura VICOL                                              Ladányi László-Zsolt
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