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AVIZ 
asupra propunerii legislative privind registrul unic de control 

 
 

 În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei 

Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru 

industrii și servicii a fost sesizată pentru aviz care va fi transmis Comisiei pentru 

buget, finanțe și bănci care este sesizată în fond cu propunerea legislativă privind 

registrul unic de control, transmisă cu adresa nr. P.L.x. 610/2022 din data de 

11.10.2022, înregistrat la comisie sub nr. 4c-3/626 în  data de 11.10.2022. 

 Consiliul Legislativ, cu avizul nr.771/30.06.2022, avizează favorabil 

propunerea legislativă cu observații și propuneri. 

 Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea 

legislativă în ședința din 03.10.2022. 

 Guvernul, prin adresa nr. 1193 din 03.11.2022, nu susține adoptarea 

inițiativei legislative. 

 Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare introducerea utilizării 

unei aplicaţii denumită Registrul unic de control electronic, pusă la dispoziţia 

contribuabililor de Ministerul Finanţelor, şi, doar ca excepţie şi prin opţiune, 

utilizarea Registrului unic de control în format fizic. Aplicaţia Registrul unic de 

control electronic va fi pusă la dispoziţie gratuit de către Ministerul Finanţelor şi 

structurile sale, ca parte a serviciilor accesibile prin SPV, şi nu va presupune nicio 
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procedură de înregistrare în aceasta. Totodată, iniţiativa vizează abrogarea Legii 

nr.252/2003. 

 Examinarea propunerii legislative a avut loc în ședința comisiei din 

06.12.2022. 

 În urma dezbaterilor și a opiniilor exprimate, membrii comisiei au hotărât, 

cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a propunerii legislative cu 

amendamente admise prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul 

aviz. 

 Prin obiectul de reglementare și conținutul său, propunerea legislativă face 

parte din categoria legilor ordinare. 

 În conformitate cu prevederile art.75 din Constituția României, republicată, 

și ale art.92 alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu 

modificările și completările ulterioare, Camera Deputaților este Cameră 

decizională. 

 
 
 
 
 
 
 
 

PREȘEDINTE, 

SÁNDOR BENDE 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Șef birou, Cristina Neicu 
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Anexa 

AMENDAMENTE ADMISE 

 

Nr. 
crt. 

Text propunere legislativă 
(respinsă de Senat) 

Amendamente admise/autor Motivare 

1.  Art. 7. – (1) În termen de 60 de zile de Ia 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. 7. – (1) În termen de 180 de zile de 
Ia 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 180 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. 
Autor: Comisia pentru industrii şi servicii 
(3) Nemodificat 

 

 


