
Expunere de motive 

Odată cu intrarea în vigoare a Legii nr. 203/2018 privind măsuri de eficientizare a 
achitării amenzilor contravenţionale a fost instituită o serie de măsuri pentru facilitarea 
achitării amenzilor contravenţionale prin constituirea unui cont unic de plată şi 

simplificarea procedurilor de urmărire a încasării amenzilor. În vederea achitării 

amenzilor contravenţionale potrivit prevederilor acestei legi, prin ordin al ministrului 
finanţelor publice se deschide un cont unic. În acest sens, la 1 ianuarie 2019, a intrat în 
vigoare Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3893/2018 privind deschiderea contului 
unic pentru achitarea amenzilor contravenţionale potrivit prevederilor Legii nr. 203/2018 
privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contravenţionale. Conturile unice 
reglementate de ordinul anterior menţionat sunt deschise în scopul încasării amenzilor 
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 creantă electronic. 

, 

Art. 11 al aceleiaşi legi stabileşte informaţiile necesâre efectuării plăţilor amenzilor 
contravenţionale în contul unic, precum şi competenţa Guvernului de a aproba modelul 
procesului-verbal de constatare a contravenţiei care să fie introdus in sistemul informatic 
de gestionare a titlurilor de creanţă. 

Potrivit art. 21 aim . (1) din Legea nr. 203/2018, cu modificările ulterioare, 
prevederile cap. I - IV se aplică, în sistem pilot, amenzilor contravenţionale la regimul 
circulaţiei pe drumurile publice aplicate conducătorilor de autovehicule, stabilite, în 
condiţiile legii, de agenţii constatatori ai Ministerului Afacerilor Interne. În acelaşi timp, 
art. 109 aim . (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe 
drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prevede că 

modelul procesului-verbal de constatare a contravenţiei se stabileşte prin ordin al 
ministrului afacerilor interne (...). 

Concurenţa normelor legale în vigoare privitoare la modelul procesului-verbal de 
constatare a contravenţiilor la regimul circulaţiei pe drumurile epublice săvârşite de către 

conducătorii de autovehicule împiedică întregirea cadrului normativ necesar 
implementării, în sistem pilot, a măsurilor de eficientizare a achitării amenzilor 
contravenţionale, făcând necesară clarificarea modului în care procesul-verbal cu serie 
unică se integrează în ansamblul legislaţiei in vigoare. În concret, se impune clarificarea 
raportului dintre modelul impus de Legea nr. 203/2018, cu modificările ulterioare, şi 

modelul impus de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, repubiicată, cu 
modificările şi completările ulterioare. 



Totodată, având în vedere numeroasele domenii în care poate fi stabilită 

răspunderea contravenţională, modelul procesului-verbal de constatare şî sancţionare a 
contravenţiilor nu poate fi stabilit prin normele de aplicare a Legii nr. 20312018, întrucât 
fiecărui domeniu contravenţional îl corespund aspecte specifice, particulare, inclusiv 
sancţiuni contravenţionale complementare determinate de impactul şi gravitatea 
contravenţiei respective. Aşadar, este indicat ca prin normele de aplicare a Legii nr. 
203/2018 să fie stabilite doar elementele minime de structură şi de format obligatorii 
fiecărui proces-verbal, creându-se, astfel, un „model" general valabil şi aplicabil tuturor 
categoriilor de contravenţii, urmând ca particularizarea acestuia să se realizeze în 
cuprinsul legislaţiei specifice fiecărei categorii. 

În vederea rezolvării acestei situaţii, se impune modificarea art. 11 aim . (2) din 
Legea nr. 203/2018, cu modificările ulterioare, astfel încât prin normele de aplicare a legii 
să fie stabilite de către Guvern doar elementele minime obligatorii de structură si de 
format ale procesului-verbal de constatare a contravenţiei, iar nu modelul acestuia.. 

Totodată, se impune instituirea unor norme având ca obiect situaţia în care prin 
acelaşi proces-verbal sunt constatate două sau niai multe contravenţii, în acelaşi timp, de 
către acelaşi agent constatator, dintre care unele sunt prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ce ar 
trebui achitate în contul unic special constituit, iar altele sunt prevăzute de alte acte 
normative, urmând regimul juridic prevăzut de Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind 
regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare. 

În astfel de situaţii intervine imposibilitatea achitării în contul unic de către 

contravenient a amenzilor contravenţionale prevăzute de Ordonanţa de urgeniă a 
Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, astfel 
cum prevede Legea nr. 203/2018, cu modificările ulterioare, deoarece, având regimuri 
juridice distincte de achitare, nu va putea fi emis titlul de creanţă electronic pentru 
sistemul pilot. 

În vederea asigurării funcţionalităţii sistemului pilot, se impune ca soluţie 

derogarea expresă, prin Legea nr. 203/2018, de la prevederile art. 20 aim . (1) din 
Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001, ca în cazul contravenţiilor care fac obiectul sistemului 
pilot, constatate în acelaşi timp cu alte contravenţii prevăzute de legi speciale şi aplicate 
aceleiaşi persoane, să se întocmească procese-verbale distincte. 

În concluzie, luând în considerarea celor precizate anterior, în vederea asigurării 

implementării şi funcţionării, în sistem pilot, a măsurilor de eficientizare a achitării 

amenzilor contravenţionale, se impune adoptarea măsurilor normative de corelare a 
dispoziţiilor legale de nivel primar referitoare la modelul procesului-verbal de constatare 
şi sancţionare a contravenţiilor la regimul circulaţiei pe drumurile publice săvârşite de 
către conducătorii de autovehicule, precum şi a celor referitoare la întocmirea unor 
procese-verbale distincte în situaţia constatării mai multor contravenţii cu regimuri 
juridice distincte. 



Prezenta propunere legislativă nu are impact asupra veniturilor sau cheltuielilor 
bugetului consolidat de stat. 

De asemenea, trebuie precizat faptul că regula derogatorie privitoare la 
întocmirea de procese-verbale distincte pentru mai multe contravenţii constatate în acelaşi 

timp de către un agent constatator — în funcţie de posibilitatea emiterii titlului de creanţă 

electronic — are caracter tranzitoriu, urmând ca pe măsură ce autorităţile cărora legea le 
conferă atribuţii de constatare şi sancţionare a contravenţiilor specifice vor implementa 
sistemul proceselor-verbale cu serie de evidenţă unică, agenţii constatatori să poată emite 
un singur proces-verbal. 

Iniţiatori, 
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