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Corpul Național al Polițiștilor vă informează că în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 647 din 25.07.2018 a fost publicată Legea nr. 203 din 20
iulie privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contravenţionale https://www.cnpromania.ro/upload/blog/pr554_15.pdf

Legea are ca obiect de reglementare instituirea unui mecanism electronic
de evidenţă şi comunicare în materia amenzilor contravenţionale, care să permită
furnizarea în timp real a datelor privind creanţele datorate şi plăţile efectuate.
În acest scop, a fost necesară stabilirea unui proces-verbal de constatare a
contravențiilor cuprinzând anumite date standardizate (o serie de evidență unică,
codul de identificare a emintentului, etc,), care să potă fi utilizate pentru evidența,
identificarea și monitorizarea aplicării sancțiunilor contravenționale, respective în
crearea unui cont unic destinat încasării amenzilor contravenționale.
Complementar, crearea unor proceduri de transmitere electronica a proceselorverbale (mai exact, a informațiilor relevante pentru plata amenzii
contravenționale) ar putea simplifica operațiunile administrative necesare, de
comunicare a actelor și actualizare a evidențelor autorităților publice implicate.
Astfel, prin actul normativ se stabilesc măsuri pentru facilitarea plății
amenzilor contravenționale, scop în care:
a) se constituie un cont unic deschis la Trezoreria Statului, destinat încasării
amenzilor contravenţionale;
b) se reglementează obligaţia utilizării unei serii de evidenţă unică a
proceselor-verbale de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii,
denumit în continuare proces-verbal de contravenţie;
c) se instituie titlul de creanţă electronic cuprinzând datele din procesulverbal de contravenţie, stabilite de prezenta lege;
d) se constituie sistemul informatic de gestionare a titlurilor de creanţă
electronice.
În motivarea emiterii actului normativ se arată că procedura propusă prin
actul normativ va fi utilizată, în ”sistem pilot” pentru amenzile contravenționale la
regimul circulației pe drumurile publice aplicate conducătorilor de autovehicule.
Legea va putea fi aplicată și pentru alte amenzi contravenționale, de către organele
din care fac parte agenții constatatori, pe măsura dezvoltării sistemului informatic
de gestionare a titlurilor de creanță electronice, de la data stabilită prin hotărâre a
Guvernului.
Pentru a putea fi folosit în scopul legii procesul-verbal de contravenţie
întocmit trebuie să cuprindă, distinct, pe lângă informaţiile prevăzute de Ordonanţa
Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările
ulterioare, şi următoarele informaţii necesare efectuării plăţii:
a) seria de evidenţă unică a procesului-verbal de contravenţie;

b) contul unic şi codul IBAN al acestuia;
c) suma de plată reprezentând amenda aplicată;
d) suma de plată reprezentând jumătate din minimul amenzii
prevăzute de lege;
e) alte informaţii necesare, stabilite prin normele de aplicare a
prezentei legi, care nu afectează drepturile contravenientului.
Prin aprobarea legii s-au modificat și completat următoarele acte normative:
Alineatul (7) al articolului 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de
procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, publicat în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 547 din 23 iulie 2015, se modifică
şi va avea următorul cuprins: „(7) Netransmiterea proceselor-verbale de
constatare şi sancţionare a contravenţiilor către organele fiscale în termen
de 90 de zile de la comunicarea acestora către contravenient atrage, potrivit
legii, răspunderea persoanelor care se fac vinovate de aceasta. Transmiterea
cu întârziere a proceselor-verbale nu împiedică executarea silită a acestora,
în condiţiile în care nu a intervenit prescripţia executării.”
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe
drumurile publice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.
670 din 3 august 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică
după cum urmează:
o Alineatul (4) al articolului 109 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(4) Modelul procesului-verbal de constatare a contravenţiei se
stabileşte prin ordin al ministrului afacerilor interne, care se publică în
Monitorul Oficial al României, Partea I.”
o Alineatele (5) – (8) ale articolului 109 se abrogă (se va aplica regula
generală, respectiv plata a jumătate din minimul amenzii prevăzute de
lege în termen de 15 zile de la înmânarea/comunicarea P-V de
contravenție, se elimină plata pe loc și mai ales în numerar).
o Alineatele (2) şi (3) ale articolului 120 se abrogă.(prevederile nu sunt
conforme cu legislația conexă)
Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.410 din 25 iulie 2001,
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.180/2002, cu modificările
şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. Alineatul (3) al articolului 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(3) Sumele provenite din amenzile aplicate persoanelor juridice în
conformitate cu legislaţia în vigoare se fac venit integral la bugetul de
stat, cu excepţia celor aplicate, potrivit legii, de autorităţile
administraţiei publice locale şi amenzilor privind circulaţia pe drumurile
publice, care se fac venit integral la bugetele locale ale
unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale în care contravenientul îşi
are domiciliul sau sediul, după caz.”
2. Alineatul (4) al articolului 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(4) Sumele provenite din amenzile aplicate persoanelor fizice în
conformitate cu legislaţia în vigoare se fac venit integral la bugetele
locale ale unităţii/ subdiviziunii administrativ-teritoriale în care
contravenientul îşi are domiciliul.
3. După alineatul (4) al articolului 8 se introduce un nou alineat, alineatul
(5), cu următorul cuprins: „(5) Sumele provenite din amenzile aplicate
persoanelor fizice fără domiciliu în România şi persoanelor juridice fără
sediu în România se fac venit la bugetul de stat.”

4. Alineatul (1) al articolului 16 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 16. – (1) Procesul-verbal de constatare a contravenţiei va cuprinde
în mod obligatoriu: data şi locul unde este încheiat; numele, prenumele,
calitatea şi instituţia din care face parte agentul constatator; numele,
prenumele, domiciliul şi codul numeric personal ale contravenientului,
descrierea faptei contravenţionale cu indicarea datei, orei şi locului în
care a fost săvârşită, precum şi arătarea împrejurărilor care pot servi
la aprecierea gravităţii faptei şi la evaluarea eventualelor pagube
pricinuite; indicarea actului normativ prin care se stabileşte şi se
sancţionează contravenţia; indicarea societăţii de asigurări, în situaţia
în care fapta a avut ca urmare producerea unui accident de circulaţie;
posibilitatea achitării, în termen de 15 zile de la data înmânării sau
comunicării procesului-verbal, a jumătate din minimul amenzii
prevăzute de actul normativ; termenul de exercitare a căii de atac şi
instanţa la care se depune plângerea.”
5. Articolul 17 se modifică şi va avea următorul cuprins: „Art. 17. – Lipsa
uneia dintre menţiunile privind numele şi prenumele agentului
constatator, numele şi prenumele contravenientului, codul numeric
personal pentru persoanele care au atribuit un asemenea cod iar, în
cazul persoanei juridice, lipsa denumirii şi a sediului acesteia, a faptei
săvârşite şi a datei comiterii acesteia sau a semnăturii agentului
constatator atrage nulitatea procesului-verbal. Nulitatea se constată şi
din oficiu.”
6. Articolul 18 se modifică şi va avea următorul cuprins: „Art. 18. –
Contravenientul este obligat să prezinte agentului constatator, la
cerere, actul de identitate ori documentele în baza cărora se fac
menţiunile prevăzute la art. 16 alin. (1) şi (11). În caz de refuz, pentru
legitimarea contravenientului, agentul constatator poate apela la
poliţişti, jandarmi sau poliţişti locali.”
7. Alineatul (3) al articolului 25 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(3) Procesul-verbal de constatare a contravenţiei este titlu de creanţă
şi înştiinţare de plată.”
8. Alineatele (1) şi (3) ale articolului 26 se modifică şi vor avea următorul
cuprins: „Art. 26. – (1) Dacă agentul constatator aplică şi sancţiunea,
iar contravenientul este prezent la încheierea procesului-verbal, copia
de pe acesta se înmânează contravenientului, făcându-se menţiune în
acest sens în procesul-verbal. Contravenientul va semna de primire.
…………………………………………………………
(3) În cazul în care contravenientul nu este prezent sau, desi prezent,
refuză să semneze procesul-verbal, comunicarea acestuia se face de
către agentul constatator, în termen de cel mult două luni de la data
încheierii.”
9. Articolul 27 se modifică şi va avea următorul cuprins: „Art. 27. –
Comunicarea procesului-verbal se face prin poştă, cu aviz de primire,
sau prin afişare la domiciliul sau la sediul contravenientului.
Operaţiunea de afişare se consemnează într-un proces-verbal, semnat
de cel puţin un martor.”
10. Alineatul (1) al articolului 28 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 28. – (1) Contravenientul poate achita, în termen de cel mult 15
zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal, jumătate
din minimul amenzii prevăzute de actul normativ, agentul constatator
făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal.”

11. Articolul 37 se modifică şi va avea următorul cuprins: „Art. 37. –
Procesul-verbal neatacat în termenul prevăzut la art. 31, precum şi
hotărârea judecătorească definitivă prin care s-a soluţionat plângerea
constituie titlu executoriu, fără vreo altă formalitate.”
12. După alineatul (3) al articolului 39 se introduc trei noi alineate,
alineatele (31) – (33), cu următorul cuprins: „(31) În cazul în care
contravenientul îşi schimbă domiciliul fiscal, organul fiscal local de la
domiciliul anterior transferă organului fiscal local de la noul domiciliu,
dosarul fiscal al contravenientului cuprinzând titlurile executorii
provenite din sancţiuni contravenţionale, neîncasate sau încasate
parţial pentru diferenţă, precum şi orice alte acte de executare silită
întocmite cu respectarea prevederilor legale. (32) Organul fiscal local de
la noul domiciliu continua procedura de executare silită în baza actelor
administrative fiscale emise de organul fiscal local de la domiciliul fiscal
anterior al contravenientului. (33) Sumele încasate în cursul procedurii
de executare silită prevăzute la alin. (32) se fac venit la bugetul local al
unităţii administrativ-teritoriale de la noul domiciliu fiscal al
contravenientului.”
De la data intrării în vigoare a legii, contravenientul poate achita
jumătate din minimul amenzii prevăzute de lege şi în acele situaţii în care
actul normativ de stabilire a contravenţiilor nu prevedea expres această
posibilitate.
Normele de aplicare a prezentei legi se aprobă prin hotărâre a
Guvernului, până la 31 decembrie 2018.
Legea intră în vigoare în termen de 30 zile de la data publicării în
Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepţia art. 1 – 17 care intră în
vigoare la data de 1 ianuarie 2019.
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