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 Art. I. – 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. La articolul 8, alineatul (3) va avea următorul cuprins: 
 „(3) Sumele provenite din amenzile aplicate persoanelor 
juridice în conformitate cu legislaţia în vigoare se fac venit integral 
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la bugetul de stat,  cu excepţia celor aplicate, potrivit legii, de către 
autorităţile administraţiei publice locale şi amenzilor privind 
circulaţia pe drumurile publice, care se fac venit integral la 
bugetele locale.” 
 
 
 

  2. La articolul 8, după alineatul (3) se introduce alineatul 
(4), cu următorul cuprins: 
 „(4) Sumele provenite din amenzile aplicate persoanelor fizice 
în conformitate cu legislaţia în vigoare se fac venit integral la 
bugetele locale.” 
 
 
 3. La articolul 39, alineatele (2) şi (3) vor avea următorul 
cuprins: 
 „(2) În vederea executării amenzii, organele prevăzute la 
alin.(1) vor comunica din oficiu procesul-verbal de constatare a 
contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii, neatacat cu plângere în 
termenul legal, în termen de 30 de zile de la data expirării acestui 
termen, ori, după caz, dispozitivul hotărârii judecătoreşti 
irevocabile prin care s-a soluţionat plângerea, în termen de 30 de 
zile de la data la care hotărârea a devenit irevocabilă, astfel: 
 a)  pentru sumele care se fac venit integral la bugetele locale, 
organelor de specialitate ale unităţilor administrativ-teritoriale în a 
căror rază teritorială domiciliază contravenientul persoană fizică 
sau, după caz, îşi are domiciliul fiscal contravenientul persoană 
juridică; 
 b)  pentru sumele care se fac venit integral la bugetul de stat, 
organelor de specialitate ale unităţilor subordonate Ministerului 
Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, în 
a căror rază teritorială îşi are domiciliul fiscal contravenientul 
persoană juridică. 
 (3) Executarea se face în condiţiile prevăzute de dispoziţiile 
legale privind executarea silită a creanţelor fiscale.” 
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 Art. II. – (1) Prevederile art. I intră în vigoare începând cu 
data de 1 ianuarie 2007. 

(2) Începând cu data de 1 ianuarie 2007, activitatea de 
executare silită a  sumelor reprezentând amenzi contravenţionale 
aplicate persoanelor fizice potrivit dispoziţiilor legale  în vigoare 
se va prelua de la Ministerul Finanţelor Publice – Agenţia 
Naţională de Administrare Fiscală şi unităţile sale subordonate de 
către organele de specialitate din cadrul unităţilor               
administrativ-teritoriale în a căror rază domiciliază 
contravenientul. 
   (3) Sumele reprezentând amenzile prevăzute la alin. (2), 
încasate de organele de specialitate din cadrul unităţilor 
administrativ-teritoriale, se fac venit integral la bugetele locale 
respective. 
 
 

Art. III. – (1) Pentru amenzile contravenţionale aplicate 
persoanelor fizice şi neîncasate până la data de 1 ianuarie 2007, 
procedurile de realizare a acestor creanţe, aflate în derulare la 
această dată, vor fi comunicate de organele de specialitate din 
cadrul unităţilor administrativ-teritoriale, care se subrogă în 
drepturile şi obligaţiile Ministerului Finanţelor Publice – Agenţia 
Naţională de Administrare Fiscală şi ale unităţilor sale 
subordonate, în calitate de creditori fiscali, şi le succede de drept în 
această calitate, actele îndeplinite anterior rămânând valabile. 

(2) Sumele neîncasate până la data de 1 ianuarie 2007, 
reprezentând amenzi contravenţionale aplicate persoanelor fizice, 
se fac venit integral la bugetul local al unităţii                     
administrativ-teritoriale în a cărei rază teritorială domiciliază 
contravenientul. 

(3) Pentru litigiile având ca obiect contestaţiile la executarea 
silită sau contestaţiile împotriva actelor prin care se dispun şi se 
aduc la îndeplinire măsurile asigurătorii, unităţile               
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administrativ-teritoriale se subrogă în toate drepturile şi obligaţiile 
procesuale ale Ministerului Finanţelor Publice – Agenţia Naţională 
de Administrare Fiscală şi unităţilor sale subordonate şi dobândesc 
calitatea procesuală a acestora, la data de 1 ianuarie 2007, în toate 
procesele şi cererile aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti, 
indiferent de faza de judecată. 

(4) Predarea-preluarea dosarelor de executare, precum şi a 
copiilor documentelor depuse la dosarul instanţei în litigiile 
prevăzute la alin. (3) se vor efectua până la data de 31 ianuarie 
2007. 
      (5) Ministerul Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de 
Administrare Fiscală şi unităţile sale subordonate răspund de 
activităţile desfăşurate în domeniul executării silite prevăzute la 
alin. (1), până la data preluării acestei activităţi de către organele 
de specialitate din cadrul unităţilor administrativ-teritoriale. 
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Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu 
respectarea prevederilor articolului 75 şi ale articolului 76 
alineatul (2) din Constituţia României, republicată. 
 
 

PREŞEDINTELE 
CAMEREI DEPUTAŢILOR 
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