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Vă înaintăm, alăturat, raportul comun asupra proiectului de Lege privind
modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul comunicațiilor
electronice, serviciile poştale și supravegherii pieței echipamentelor, trimis
Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor și Comisiei juridice, de
disciplină și imunități, cu adresa PLx 217/2019 din 8 aprilie 2019.
Prin conţinutul si obiectul de reglementare, proiectul de lege face parte din
categoria legilor ordinare.

PREȘEDINTE,

PREȘEDINTE,

Nicușor HALICI

Cătălin DRULĂ
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RAPORT COMUN
asupra proiectului de Lege privind modificarea şi completarea unor acte
normative în domeniul comunicațiilor electronice, serviciile poştale și
supravegherii pieței echipamentelor

În temeiul dispoziţiilor art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor,
republicat, Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor și Comisia
juridică, de disciplină și imunități au fost sesizate, spre dezbatere în fond, cu proiectul
de Lege privind modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul
comunicațiilor electronice, serviciile poştale și supravegherii pieței
echipamentelor, trimis cu adresa PLx 217/2019 din 8 aprilie 2019.
Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat iniţiativa legislativă
în şedinţa din 1 aprilie 2019.
Consiliul Legislativ a avizat favorabil iniţiativa legislativă cu observații și
propuneri conform avizului nr. 1173/12.12.2018.
Consiliul Economic și Social a avizat favorabil inițiativa legislativă
conform avizului nr. 6224/04.12.2018.
Potrivit prevederilor art.75 alin.(1) din Constituţia României, Camera
Deputaţilor este Cameră decizională.
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea unor acte normative
în domeniul comunicaţiilor electronice şi supravegherii pieţei echipamentelor, în
sensul în care, în cazul unora dintre contravenţiile prevăzute de actele normative cu
incidenţă în activitatea ANCOM, contravenientul să poată achita jumătate din
cuantumul amenzii aplicate de agentul constatator (iar nu jumătate din minimul
prevăzut de lege).
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În conformitate cu prevederile art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor,
republicat, Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor a dezbătut
inițiativa legislativă în ședința din 15 aprilie 2019. La lucrările ședinței Comisiei au
fost prezenţi 9 deputaţi din totalul de 16 membrii.
În conformitate cu prevederile art.55 și 56 din Regulamentul Camerei
Deputaţilor, republicat, la lucrările Comisei au participat, în calitate de invitați, din
partea Ministerului Comunicații și Societății Informaţionale, doamna Subsecretar de
stat Carmen Elian, iar din partea Autorității Naționale pentru Administrare și
Reglementare în Comunicații (ANCOM) domnul Gheorghe-Călin Svancea-Cozan Șef serviciu.
În urma dezbaterilor proiectului de lege, membrii Comisiei pentru tehnologia
informaţiei şi comunicaţiilor au hotărât, cu unanimitate de voturi (9 voturi pentru)
să propună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea proiectul de Lege privind
modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul comunicațiilor
electronice, serviciile poştale și supravegherii pieței echipamentelor, cu
amendamentele admise redactate în Anexă care face parte integrantă din raport.
În conformitate cu prevederile art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor,
republicat, Comisia juridică, de disciplină și imunități a dezbătut inițiativa legislativă
în ședința din 16 aprilie 2019. În urma dezbaterilor și a luărilor de cuvânt membrii
Comisiei juridice au hotărât, cu unanimitate de voturi, să-și însușească raportul
preliminar de adoptare cu amendamente admise transmis de Comisia pentru
tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor.
Membrii celor două comisii au hotărât să înainteze plenului Camerei
Deputaților raport de adoptare asupra proiectului de Lege privind modificarea şi
completarea unor acte normative în domeniul comunicațiilor electronice, serviciile
poştale și supravegherii pieței echipamentelor, cu amendamentele admise redactate în
Anexa care face parte integrantă din raport.
În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria
legilor ordinare.

PREȘEDINTE,

PREȘEDINTE,

Nicușor HALICI

Cătălin DRULĂ

SECRETAR,

SECRETAR,

Aida Cristina CĂRUCERU

Dinu Gheorghe SOCOTAR

Expert parlamentar

Consilier parlamentar

Alina Maria Drugan

Mihaela Astafei
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ANEXĂ: AMENDAMENTE ADMISE
Nr.
Crt.

1

Amendamente

Observații

„(6) Prin derogare de la prevederile art.16 alin. (1) și
art.28 alin.(1) din Ordonanța Guvernului nr.2/2001
aprobată cu modificări şi completări prin Legea
nr.180/2002, cu modificările şi completările ulterioare și
ale art.22 alin.(2) din Legea nr. 203/2018 privind măsuri
de eficientizare a achitării amenzilor contravenţionale,
cu modificările ulterioare, în cazul sancțiunilor aplicate
pentru săvârșirea contravențiilor prevăzute la alin.(1)
lit.c) și d), contravenientul poate achita, în termen de cel
mult 15 zile de la data înmânării sau comunicării
procesului-verbal de constatare a contravenției și de
aplicare a sancțiunii, jumătate din cuantumul amenzii
aplicate, agentul constatator făcând mențiune despre
această posibilitate în procesul-verbal.”
Autor: Comisia pentru tehnologia informației și

Introducerea art.16 alin. (1) este
necesară întrucât derogarea
avută în vedere de inițiator
trebuie raportată și la o altă
dispoziție legală prin care se
instituie
posibilitatea
de
achitare a jumătate din minimul
amenzii prevăzute de actul
normativ.

Text Senat
Lege privind modificarea și completarea unor acte
normative în domeniul comunicațiilor electronice,
serviciilor poștale șui supravegherii pieței
echipamentelor
Art. I. – La articolul 32 din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr.34/2008 privind organizarea şi
funcţionarea Sistemului naţional unic pentru apeluri de
urgenţă, publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr.246 din 28 martie 2008, aprobată cu
modificări şi completări, prin Legea nr.160/2008, cu
modificările și completările ulterioare, după alineatul
(5) se introduce un nou alineat, alin. (6), cu următorul
cuprins:
„(6) Prin derogare de la prevederile art.28 alin.(1) din
Ordonanța Guvernului nr.2/2001 aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr.180/2002, cu
modificările şi completările ulterioare și ale art.22
alin.(2) din Legea nr. 203/2018 privind măsuri de
eficientizare a achitării amenzilor contravenţionale, cu
modificările ulterioare, în cazul sancțiunilor aplicate
pentru săvârșirea contravențiilor prevăzute la alin.(1)
lit.c) și d), contravenientul poate achita, în termen de
cel mult 15 zile de la data înmânării sau comunicării
procesului-verbal de constatare a contravenției și de
aplicare a sancțiunii, jumătate din cuantumul amenzii
aplicate, agentul constatator făcând mențiune despre
această posibilitate în procesul-verbal.”

Nemodificat

Nemodificat
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Nr.
Crt.

Text Senat

Amendamente

Observații

comunicațiilor
Art. II. – Legea audiovizualului nr.504/2002, Nemodificat
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr.534 din 22 iulie 2002, cu modificările şi
completările ulterioare, se modifică după cum
urmează:
1. La articolul 93, alineatul (3) va avea următorul
cuprins:
„(3) Actele emise de Consiliu, în condiţiile prevăzute
la alin.(1), pot fi atacate direct la secţia de contencios
administrativ a curţii de apel, fără a fi necesară 1. Alineatele (3) și (4) ale articolului 93 se modifică și
formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 vor avea următorul cuprins:
zile de la comunicare; termenul de 15 zile nu suspendă
de drept efectele acestora.”
(4) Actele emise de Consiliu în condiţiile alin.(1) şi
neatacate în termenul prevăzut la alin.(3) constituie de
drept titlu executoriu.
Autor: Comisia pentru tehnologia informației și
comunicațiilor

2

„Art. 94. – Prin derogare de la prevederile art. 16
2. Articolul 94 va avea următorul cuprins:
„Art. 94. – Prin derogare de la prevederile art.28 alin.(1) și art.28 alin.(1) din Ordonanța Guvernului
alin.(1) din Ordonanța Guvernului nr.2/2001 privind nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor,
5

Modificarea alin. (4) al art. 93
este necesară ca urmare a
modificării alin. (3).
Prin urmare, întrucât regimul
juridic este unul distinct pentru
procesul-verbal redactat de
către ANCOM, rămâne ca
textul alin. (4) să fie aplicabil
doar în cazul actelor emise de
Consiliul
Național
al
Audiovizualului.

Nr.
Crt.

Text Senat

Amendamente

regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr.180/2002, cu
modificările şi completările ulterioare și ale art.22
alin.(2) din Legea nr.203/2018 privind măsuri de
eficientizare a achitării amenzilor contravenţionale, cu
modificările ulterioare, în cazul sancțiunilor aplicate
pentru săvârșirea contravențiilor prevăzute la art.901,
contravenientul poate achita, în termen de cel mult 15
zile de la data înmânării sau comunicării procesuluiverbal de constatare a contravenției și de aplicare a
sancțiunii, jumătate din cuantumul amenzii aplicate,
agentul constatator făcând mențiune despre această
posibilitate în procesul-verbal.”

aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.
180/2002, cu modificările şi completările ulterioare și
ale art.22 alin.(2) din Legea nr. 203/2018 privind măsuri
de eficientizare a achitării amenzilor contravenţionale,
cu modificările ulterioare, în cazul sancțiunilor aplicate
pentru săvârșirea contravențiilor prevăzute la art.901,
contravenientul poate achita, în termen de cel mult 15
zile de la data înmânării sau comunicării procesuluiverbal de constatare a contravenției și de aplicare a
sancțiunii, jumătate din cuantumul amenzii aplicate,
agentul constatator făcând mențiune despre această
posibilitate în procesul-verbal.”
Autor: Comisia pentru tehnologia informației și
comunicațiilor

Art. III. – La articolul 13 din Legea nr. 506/2004 Nemodificat
privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi
protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor
electronice, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr.1101 din 25 noiembrie 2004, cu
modificările și completările ulterioare, după alineatul
(8) se introduce un nou alineat, alin.(9), cu următorul
cuprins:
3

„(9) Prin derogare de la prevederile art.28 alin.(1) din
Ordonanța Guvernului nr.2/2001, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr.180/2002, cu
modificările şi completările ulterioare și ale art.22
alin.(2) din Legea nr. 203/2018 privind măsuri de
eficientizare a achitării amenzilor contravenţionale, cu

„(9) Prin derogare de la prevederile art.16 alin. (1) și
art.28 alin.(1) din Ordonanța Guvernului nr.2/2001,
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.
180/2002, cu modificările şi completările ulterioare și
ale art.22 alin.(2) din Legea nr.203/2018 privind
măsuri de eficientizare a achitării amenzilor
6

Observații

Nr.
Crt.

Text Senat

Amendamente

modificările ulterioare, în cazul sancțiunii aplicate
pentru săvârșirea contravenției prevăzute la alin.(1)
lit.k), contravenientul poate achita, în termen de cel
mult 15 zile de la data înmânării sau comunicării
procesului-verbal de constatare a contravenției și de
aplicare a sancțiunii, jumătate din cuantumul amenzii
aplicate, agentul constatator făcând mențiune despre
această posibilitate în procesul-verbal.”

contravenţionale, cu modificările ulterioare, în cazul
sancțiunii aplicate pentru săvârșirea contravenției
prevăzute la alin.(1) lit.k), contravenientul poate
achita, în termen de cel mult 15 zile de la data
înmânării sau comunicării procesului-verbal de
constatare a contravenției și de aplicare a sancțiunii,
jumătate din cuantumul amenzii aplicate, agentul
constatator făcând mențiune despre această
posibilitate în procesul-verbal.”
Autor: Comisia pentru tehnologia informației și
comunicațiilor

Art. IV. – La articolul 143 din Ordonanța de urgență a Nemodificat
Guvernului nr.111/2011 privind comunicațiile
electronice, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr.925 din 27 decembrie 2011,
aprobată, cu modificări şi completări prin Legea
nr.140/2012, cu modificările și completările ulterioare,
după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alin.(7),
cu următorul cuprins:
4

„(7) Prin derogare de la prevederile art.28 alin.(1) din
Ordonanța Guvernului nr.2/2001, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr.180/2002, cu
modificările şi completările ulterioare și ale art.22
alin.(2) din Legea nr. 203/2018 privind măsuri de
eficientizare a achitării amenzilor contravenţionale, în
cazul sancțiunilor aplicate pentru săvârșirea
contravențiilor prevăzute la art.142 contravenientul
poate achita, în termen de cel mult 15 zile de la data

(7) Prin derogare de la prevederile art.16 alin.(1) și
art.28 alin.(1) din Ordonanța Guvernului nr.2/2001,
aprobată cu modificări şi completări prin Legea
nr.180/2002, cu modificările şi completările ulterioare și
ale art.22 alin.(2) din Legea nr. 203/2018 privind măsuri
de eficientizare a achitării amenzilor contravenţionale,
în cazul sancțiunilor aplicate pentru săvârșirea
contravențiilor prevăzute la art.142 contravenientul
poate achita, în termen de cel mult 15 zile de la data
7

Observații

Nr.
Crt.

Text Senat

Amendamente

înmânării sau comunicării actului de constatare a
contravenției și de aplicare a sancțiunii prevăzut la
art.144 sau 145, jumătate din cuantumul amenzii
aplicate, agentul constatator făcând mențiune despre
această posibilitate în procesul-verbal.”

înmânării sau comunicării actului de constatare a
contravenției și de aplicare a sancțiunii prevăzut la
art.144 sau 145, jumătate din cuantumul amenzii
aplicate, agentul constatator făcând mențiune despre
această posibilitate în procesul-verbal.”
Autor: Comisia pentru tehnologia informației și
comunicațiilor

Art. V. – La articolului 53 din Ordonanța de urgență a Nemodificat
Guvernului nr.13/2013 privind serviciile poştale,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr.139 din 15 martie 2013, aprobată cu modificări și
completări prin Legea nr.187/2013, cu modificările și
completările ulterioare, după alineatul (3) introduce un
nou alineat, alin.(4), cu următorul cuprins:
5

„(4) Prin derogare de la prevederile art.28 alin.(1) din
Ordonanța Guvernului nr.2/2001 privind regimul
juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr.180/2002, cu modificările şi
completările ulterioare și ale art.22 alin.(2) din Legea
nr.203/2018 privind măsuri de eficientizare a achitării
amenzilor contravenţionale, cu modificările ulterioare,
în cazul sancțiunilor aplicate pentru săvârșirea
contravențiilor
prevăzute
la
alin.(1)
pct.2,
contravenientul poate achita, în termen de cel mult 15
zile de la data înmânării sau comunicării actului de
constatare a contravenției și de aplicare a sancțiunii
prevăzut la art.55 alin.(2) sau art.551 alin.(1), jumătate
din cuantumul amenzii aplicate, agentul constatator

„(4) Prin derogare de la prevederile art.16 alin.(1) și
art.28 alin.(1) din Ordonanța Guvernului nr.2/2001
privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr.180/2002, cu
modificările şi completările ulterioare și ale art.22
alin.(2) din Legea nr.203/2018 privind măsuri de
eficientizare a achitării amenzilor contravenţionale, cu
modificările ulterioare, în cazul sancțiunilor aplicate
pentru săvârșirea contravențiilor prevăzute la alin.(1)
pct.2, contravenientul poate achita, în termen de cel
mult 15 zile de la data înmânării sau comunicării actului
de constatare a contravenției și de aplicare a sancțiunii
prevăzut la art.55 alin.(2) sau art.551 alin.(1), jumătate
din cuantumul amenzii aplicate, agentul constatator
8

Observații

Nr.
Crt.

Text Senat

Amendamente

făcând mențiune despre această posibilitate în făcând mențiune despre această posibilitate în procesulprocesul-verbal.”
verbal.”
Autor: Comisia pentru tehnologia informației și
comunicațiilor

6

Art. VI. – La articolul 28 din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului
nr.34/2014
privind
drepturile
consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu
profesioniștii, precum şi pentru modificarea şi
completarea unor acte normative, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.427 din 11
iunie 2014, aprobată, cu modificări prin Legea
nr.157/2015, cu modificările ulterioare, după alineatul
(6) se introduce un nou alineat, alin.(7), cu următorul
cuprins:
„(7) Prin derogare de la prevederile art.28 alin.(1) din
Ordonanța Guvernului nr.2/2001, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr.180/2002, cu
modificările şi completările ulterioare și ale art.22
alin.(2) din Legea nr. 203/2018 privind măsuri de
eficientizare a achitării amenzilor contravenţionale, cu
modificările ulterioare, în cazul sancțiunilor aplicate
pentru săvârșirea contravențiilor prevăzute la alin.(5)
lit.e)-k), m)-u) şi w)-y), atunci când acestea sunt în
competența Autorității Naţionale pentru Administrare
şi Reglementare în Comunicaţii potrivit alin.(2) lit.b),
contravenientul poate achita, în termen de cel mult 15
zile de la data înmânării sau comunicării procesuluiverbal de constatare a contravenției și de aplicare a
sancțiunii, jumătate din cuantumul amenzii aplicate,

Nemodificat

„(7) Prin derogare de la prevederile art.16 alin.(1) și
art.28 alin.(1) din Ordonanța Guvernului nr.2/2001,
aprobată cu modificări şi completări prin Legea
nr.180/2002, cu modificările şi completările ulterioare și
ale art.22 alin.(2) din Legea nr. 203/2018 privind măsuri
de eficientizare a achitării amenzilor contravenţionale,
cu modificările ulterioare, în cazul sancțiunilor aplicate
pentru săvârșirea contravențiilor prevăzute la alin.(5)
lit.e)-k), m)-u) şi w)-y), atunci când acestea sunt în
competența Autorității Naţionale pentru Administrare şi
Reglementare în Comunicaţii potrivit alin.(2) lit.b),
contravenientul poate achita, în termen de cel mult 15
zile de la data înmânării sau comunicării procesuluiverbal de constatare a contravenției și de aplicare a
sancțiunii, jumătate din cuantumul amenzii aplicate,
9

Observații

Nr.
Crt.

Text Senat

Amendamente

agentul constatator făcând mențiune despre această agentul constatator făcând mențiune despre această
posibilitate în procesul-verbal.”
posibilitate în procesul-verbal.”
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Autor: Comisia pentru tehnologia informației și
comunicațiilor
Art. VII. – La articolul 42 din Legea nr.159/2016 Nemodificat
privind regimul infrastructurii fizice a reţelelor de
comunicaţii electronice, precum şi pentru stabilirea
unor măsuri pentru reducerea costului instalării
reţelelor de comunicaţii electronice, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.559 din 25
iulie 2016, cu completările ulterioare, după alineatul
(3) se introduce un nou alineat, alin.(4), cu următorul
cuprins:
„(4) Prin derogare de la prevederile art.28 alin.(1) din „(4) Prin derogare de la prevederile art.16 alin.(1) și
Ordonanța Guvernului nr.2/2001, aprobată cu art.28 alin.(1) din Ordonanța Guvernului nr.2/2001,
modificări şi completări prin Legea nr.180/2002, cu aprobată cu modificări şi completări prin Legea
modificările şi completările ulterioare și ale art.22 nr.180/2002, cu modificările şi completările ulterioare și
alin.(2) din Legea nr. 203/2018 privind măsuri de ale art.22 alin.(2) din Legea nr. 203/2018 privind măsuri
eficientizare a achitării amenzilor contravenţionale, cu de eficientizare a achitării amenzilor contravenţionale,
modificările ulterioare, în cazul sancțiunilor aplicate cu modificările ulterioare, în cazul sancțiunilor aplicate
pentru
contravențiile
prevăzute
la
alin.(1) pentru
contravențiile
prevăzute
la
alin.(1)
contravenientul poate achita, în termen de cel mult 15 contravenientul poate achita, în termen de cel mult 15
zile de la data înmânării sau comunicării procesului- zile de la data înmânării sau comunicării procesuluiverbal de constatare a contravenției și de aplicare a verbal de constatare a contravenției și de aplicare a
sancțiunii, jumătate din cuantumul amenzii aplicate, sancțiunii, jumătate din cuantumul amenzii aplicate,
agentul constatator făcând mențiune despre această agentul constatator făcând mențiune despre această
posibilitate în procesul-verbal.”
posibilitate în procesul-verbal.”
Autor: Comisia pentru tehnologia informației și
comunicațiilor
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Observații

Nr.
Text Senat
Crt.
Articolul VIII. – Prin derogare de la prevederile
8
art.28 alin.(1) din Ordonanța Guvernului nr.2/2001
privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr.180/2002, cu
modificările şi completările ulterioare și ale art.22
alin.(2) din Legea nr.203/2018 privind măsuri de
eficientizare a achitării amenzilor contravenţionale, cu
modificările ulterioare, în cazul sancțiunilor aplicate
pentru contravențiile prevăzute la art.43 din Hotărârea
Guvernului nr.487/2016 privind compatibilitatea
electromagnetică, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr.563 din 26 iulie 2016,
contravenientul poate achita, în termen de cel mult 15
zile de la data înmânării sau comunicării procesuluiverbal de constatare a contravenției și de aplicare a
sancțiunii, jumătate din minimul amenzii aplicate,
agentul constatator făcând mențiune despre această
posibilitate în procesul-verbal.

Amendamente
Articolul VIII. – Prin derogare de la prevederile art.16
alin. (1) și art.28 alin.(1) din Ordonanța Guvernului
nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor,
aprobată cu modificări şi completări prin Legea
nr.180/2002, cu modificările şi completările ulterioare și
ale art.22 alin.(2) din Legea nr. 203/2018 privind măsuri
de eficientizare a achitării amenzilor contravenţionale,
cu modificările ulterioare, în cazul sancțiunilor aplicate
pentru contravențiile prevăzute la art.43 din Hotărârea
Guvernului nr.487/2016 privind compatibilitatea
electromagnetică, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr.563 din 26 iulie 2016,
contravenientul poate achita, în termen de cel mult 15
zile de la data înmânării sau comunicării procesuluiverbal de constatare a contravenției și de aplicare a
sancțiunii, jumătate din cuantumul amenzii aplicate,
agentul constatator făcând mențiune despre această
posibilitate în procesul-verbal.
Autor: Comisia pentru tehnologia informației și
comunicațiilor

9

Art. IX. – Prin derogare de la prevederile art.28
alin.(1) din Ordonanța Guvernului nr.2/2001 privind
regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr.180/2002, cu
modificările şi completările ulterioare și ale art.22
alin.(2) din Legea nr. 203/2018 privind măsuri de
eficientizare a achitării amenzilor contravenţionale, cu
modificările ulterioare, în cazul sancțiunilor aplicate
pentru contravențiile prevăzute la art.51 din Hotărârea

Art. IX. – Prin derogare de la prevederile art.16
alin.(1) și art.28 alin.(1) din Ordonanța Guvernului
nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor,
aprobată cu modificări şi completări prin Legea
nr.180/2002, cu modificările şi completările ulterioare și
ale art.22 alin.(2) din Legea nr. 203/2018 privind măsuri
de eficientizare a achitării amenzilor contravenţionale,
cu modificările ulterioare, în cazul sancțiunilor aplicate
pentru contravențiile prevăzute la art.51 din Hotărârea
11
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Amendamente

Guvernului nr.740/2016 privind punerea la dispoziţie
pe piaţă a echipamentelor radio, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.836 din 21
octombrie 2016, contravenientul poate achita, în
termen de cel mult 15 zile de la data înmânării sau
comunicării procesului-verbal de constatare a
contravenției și de aplicare a sancțiunii, jumătate din
minimul amenzii aplicate, agentul constatator făcând
mențiune despre această posibilitate în procesulverbal.

Guvernului nr.740/2016 privind punerea la dispoziţie pe
piaţă a echipamentelor radio, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr.836 din 21 octombrie
2016, contravenientul poate achita, în termen de cel
mult 15 zile de la data înmânării sau comunicării
procesului-verbal de constatare a contravenției și de
aplicare a sancțiunii, jumătate din cuantumul amenzii
aplicate, agentul constatator făcând mențiune despre
această posibilitate în procesul-verbal.
Autor: Comisia pentru tehnologia informației și
comunicațiilor

12

Observații

