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                                                      AVIZ 

asupra propunerii legislative privind registrul unic de control 
 

 

 

În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru politică economică, 

reformă şi privatizare a fost sesizată spre dezbatere și avizare cu propunerea legislativă 

privind registrul unic de control, transmisă cu adresa nr. Pl-x 610 din 11 octombrie 2022, 

înregistrată sub nr. 4c-1/520 din 11 octombrie 2022.  

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins inițiativa legislativă, în 

ședința din 3 octombrie 2022. 

Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, și ale art. 92 

alin. (9) pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și 

completările ulterioare, Camera Deputaţilor este  Cameră decizională.  

Potrivit reglementărilor art. 62 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 

modificările și completările ulterioare, membrii Comisiei au examinat propunerea 

legislativă menționată mai sus în ședința din 31 octombrie 2022. 

Prezenta propunere legislativă are ca obiect de reglementare introducerea utilizării 

unei aplicații denumită Registrul unic de control electronic, pusă la dispoziția 

contribuabililor de Ministerul Finanțelor, și, doar ca excepție şi prin opțiune, utilizarea 

Registrului unic de control în format fizic. Aplicația Registrul unic de control electronic 

va fi pusă la dispoziție gratuit de către Ministerul Finanțelor şi structurile sale, ca parte a 

serviciilor accesibile prin SPV, şi nu va presupune nicio procedură de înregistrare în 

aceasta. Totodată, inițiativa vizează abrogarea Legii nr. 252/2003 privind registrul unic de 

control. 
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Membrii Comisiei au analizat propunerea legislativă supusă avizării, expunerea de 

motive, avizul favorabil al Consiliului Legislativ, cu observații şi propuneri, transmis cu 

adresa nr. 771 din 30 iunie 2022 și avizul favorabil al Consiliului Economic și Social 

transmis cu adresa nr. 3788 din 21 iunie 2022. 

S-a constatat faptul că, referirea la alți contribuabili decât cei prevăzuți la art. 1 alin. 

(1) din propunerea legislativă, ar putea să dea naștere la interpretări, fiind o reglementare 

imprecisă și imprevizibilă, iar utilizarea Registrului unic de control electronic de către 

contribuabili la data intrării în vigoare a legii, ar produce confuzie și ar putea fi inaplicabilă. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi                         

(3 voturi împotrivă), avizarea negativă a propunerii legislative.  

În raport cu obiectul şi conținutul său, inițiativa legislativă face parte din categoria 

legilor ordinare. 
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