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Lege privind registrul unic de control

Parlamentul României adopta prezenta lege

Art. 1. -
(1) Contribuabilii - persoane juridice înregistrate la Oficiul Naţional al Registrului 
Comerţului, autorizate potrivit legii, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică, precum 
şi persoane fizice care desfăşoară o profesie liberală sau exercită o activitate economică în 
mod independent în una dintre formele prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, 
întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, aprobată cu modificări şi completări 
prin Legea nr. 182/2016, cu modificările şi completările ulterioare, utilizează registrul unic 
de control electronic.

(2) Opţional, contribuabilii menţionaţi la alin. 1, care nu dispun de niciun mijloc de 
conexiune la internet la sediul social sau la punctele de lucru prevăzute la art. 4 alin (2), 
utilizează registrul unic de control în format fizic.

(3) Ministerul Finanţelor, prin structurile de specialitate, prin intermediul serviciului "Spaţiul 
privat virtual", reglementat de Ordinul nr. 660/2017 privind aprobarea Procedurii de 
comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanţă între Ministerul Finanţelor 
Publice/organul fiscal central şi persoanele fizice, persoanele juridice şi alte entităţi fără 
personalitate juridică, implementează o aplicaţie denumită Registrul unic de control 
electronic, care va avea toate funcţionalităţile enumerate pentru registrul unic de control în 
format fizic.

Art 2. -
(1) Registrul unic de control are ca scop evidenţierea controalelor desfăşurate la contribuabili 
de către toate organele de control specializate, în domeniile: financiar-fiscal, sanitar,
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fitosanitar, urbanism, calitatea în construcţii, protecţia consumatorului, protecţia muncii, 
inspecţia muncii, protecţia împotriva incendiilor, precum şi în alte domenii prevăzute de lege.

(2) Evidenţierea controalelor în aplicaţia Registrul unic de control electronic se va face 
potrivit normelor metodologice de aplicare a prezentei legi.

(3) Evidenţierea controalelor în registrul unic de control în format fizic se face prin 
semnăturile reprezentantului legal al contribuabilului şi organului de control.

Art. 3. -
(1) Organele de control au obligaţia de a consemna în registrul unic de control electronic sau, 
după caz, în registrul unic de control în format fizic, înaintea începerii controlului, 
următoarele elemente: numele şi prenumele persoanelor împuternicite de a efectua controlul, 
unitatea de care aparţin, numărul legitimaţiei de control, numărul şi data delegaţiei/ordinului 
de deplasare, obiectivele controlului, perioada controlului, perioada controlată, precum şi 
temeiul legal în baza căruia se efectuează controlul.

(2) Organele de control specializate prevăzute la art. 2 sunt obligate ca înainte de începerea 
acţiunii de control să consulte actele de control încheiate anterior, care au legătură cu 
domeniul lor de activitate, pentru a cunoaşte constatările făcute, măsurile stabilite şi stadiul 
îndeplinirii lor.

(3) Controlul se poate desfăşura numai după consemnarea în registrul unic de control 
electronic sau, după caz, în registrul unic de control în format fizic, a datelor prevăzute la 
alin. (1).

(4) în situaţia neprezentării registrului unic de control în format fizic, pentru contribuabilii 
alţii decât cei prevăzuţi la alin (1) al art. 1, verificarea se efectuează, iar cauzele neprezentării 
se consemnează în actul de control.

(5) După finalizarea controlului, în registrul unic de control în format fizic, dacă acesta a fost 
prezentat organului de control, se înscriu obligatoriu numărul şi data actului de control 
întocmit, precum şi constatările menţionate în actul de control. In registrul unic de control 
electronic se înregistrează obligatoriu numărul şi data actului de control întocmit, precum se 
încarcă şi actul de control.

(6) Lipsa înscrierii informaţiilor menţionate la alin. 5 în registrul unic de control atrage după 
sine nulitatea actului de control întocmit.

Art. 4. -
(1) Registrul unic de control în format fizic se numerotează, se sigilează şi se păstrează pe o 
durată de 5 ani de la data ultimului control consemnat în acesta.

(2) Registrul unic de control în format fizic se ţine la sediul social şi la fiecare sediu secundar 
pentru care s-au eliberat avize/autorizaţii şi/sau acorduri de funcţionare.

(3) Registrul unic de control în format fizic se eliberează, contra cost, de direcţiile generale 
ale finanţelor publice, pe baza certificatului de înregistrare, în cazul comercianţilor, şi pe baza 
certificatului de înregistrare fiscală, în cazul celorlalte categorii de contribuabili.

(4) Registrul unic de control în format fizic se tipăreşte de Compania Naţională "Imprimeria 
Naţională" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Finanţelor.

Art. 5. -
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(1) Ministerul Finanţelor, prin structurile sale de specialitate, asigură gratuit accesul la 
aplicaţia informatică - Registrul unic de control electronic, atât pentru contribuabilii prevăzuţi 
la art. 1 alin. (1) cât şi pentru organele de control specializate prevăzute la art. 2.

(2) Ministerul Finanţelor, prin structurile sale de specialitate, asigură funcţionalităţile 
aplicaţiei informatice - Registrul unic de control electronic, astfel încât să permită, la orice 
moment, evidenţierea tuturor controalelor desfăşurate la contribuabil de toate organele de 
control prevăzute la art. 2. precum şi trasabilitatea controalelor desfăşurate, de la momentul 
declanşării controlului, până la momentul finalizării acesteia, inclusiv constatările organelor 
de control precum şi contestaţiile în sistemul contencios-administrativ şi în instanţă.

(3) Organele de control specializate publică anual informaţii sintetizate despre controalele 
efectuate care să cuprindă, cel puţin, următoarele: numărul de contribuabili inspectaţi cu 
gruparea acestora pe categorii relevante (cum ar fi: mărime, zonă geografică, număr de 
inspecţii derulate în trecut, număr de salariaţi etc.) constatările organelor de control, 
sancţiunile aplicate, sancţiunile colectate, numărul de acte de control contestate în contencios 
administrativ şi alte informaţii de interes public.

(4) Informaţiile încărcate în registrul unic de control electronic sunt disponibile pe o durată de 
5 ani prin grija Ministerului Finanţelor şi a structurilor sale de specialitate.

Art. 6. -
(1) Contribuabilii existenţi la data intrării în vigoare a prezentei legi pot opta să utilizeze în 
continuare Registrul unic de control achiziţionat în baza Legii nr. 252/2003 privind registrul 
unic de control, cu modificările ulterioare, după data intrării în vigoare a prezentei legi, până 
la data la care aplicaţia informatică - Registrul unic de control electronic devine funcţională 
sau până la data la care nu mai îndeplinesc condiţiile menţionate la alin (2) al art 1.

(2) Contribuabilii existenţi la data intrării în vigoare a prezentei legi, care utilizează Registrul 
unic de control electronic, după punerea la dispoziţie a aplicaţiei de către Ministerul 
Finanţelor, prin structurile sale de specialitate, au obligaţia să păstreze Registrul unic de 
control achiziţionat în baza Legii nr. 252/2003 privind registrul unic de control, cu 
modificările ulterioare, potrivit alin (1).

Art. 7. -
(1) în termen de 60 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, Ministerul Finanţelor, cu structurile sale de specialitate, după caz, 
elaborează norme metodologice de aplicare a prezentei legi.

(2) în termen de cel mult 120 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi. Ministerul 
Finanţelor, prin structurile sale de specialitate pune la dispoziţie, din oficiu, Registrul unic de 
control electronic.

(3) Organele de control specializate elaborează norme metodologice de aplicare a prezentei 
legi în ceea ce priveşte consemnarea controalelor desfăşurate în aplicaţia informatică - 
Registrul unic de control electronic şi a rezultatelor acestora.

Art. 8. ■
Neînscrierea, de către organele de control specializate, în registrul unic de control în format 
fizic, dacă acesta a fost pus la dispoziţia acestora, sau în registrul unic de control electronic a 
elementelor obligatorii prevăzute la alin. (1) şi alin (5) ale art. 3 constituie abatere
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disciplinară şi se sancţionează potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare sau, după caz, potrivit 
legislaţiei muncii.

Art. 9. ■
La data intrării în vigoare a prezentei legi, se abrogă Legea nr. 252/2003 privind registrul 
unic de control, cu modificările ulterioare.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 

75 şi ale art. 76 alin (2) din Constituţia României.

PREŞEDINTELE PREŞEDINTELE

CAMEREI DEPUTAŢILOR SENATULUI

CÎŢU FLORIN-VASILElON-MARCEL CIOLACU
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