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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR SENATUL

LEGE

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 203/2018 privind 

măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contravenţionale

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

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:

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

următorul cuprins:
„(2) Elementele minime obligatorii de structură şi de format ale 

procesului-y_erbal.,de contravenţie prevăzut la alin. (1) se stabilesc prin 

normele de aplicare ale prezentei legi.”
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2. La articolul 21, după alineatul (1) se introduce un nou 

alineat, alin. (1^), cu următorul cuprins;
„(1*) Prin derogare 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), ”

Art. II. - Legea nr. 203/2018 privind măsuri de efîcientizare 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 ai României, Partea I, dându-se textelor 

o nouă numerotare.
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Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, 

cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin, (2) din Constituţia 

României, republicată.
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