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 Către, 

 

Comisia pentru buget, finanțe și bănci 

Domnului președinte Bogdan-Iulian HUȚUCĂ 

 

Comisia pentru tehnologia informației și comunicațiilor  

Domnului președinte Ioan-Sabin SĂRMAȘ 

 

 

 

Vă înaintăm, alăturat, raportul preliminar asupra Proiectului  de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.41/2022 pentru instituirea Sistemului naţional privind 

monitorizarea transporturilor rutiere de bunuri cu risc fiscal ridicat RO e-Transport şi de 

abrogare a art.XXVIII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.130/2021 privind unele 

măsuri fiscal bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea 

unor acte normative, transmis spre dezbatere, în fond, Comisiei pentru buget, finanțe și bănci, 

Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor și Comisiei pentru transporturi şi 

infrastructură cu adresa nr. PLx. 274 din 18 mai 2022. 

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

ordinare. 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

 

Cătălin DRULĂ 
 

 

 

 

 
Întocmit: Anca Lazăr - Consilier 
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 RAPORT PRELIMINAR  

 asupra 

Proiectului  de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.41/2022 

pentru instituirea Sistemului naţional privind monitorizarea transporturilor rutiere de 

bunuri cu risc fiscal ridicat RO e-Transport şi de abrogare a art.XXVIII din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr.130/2021 privind unele măsuri fiscal bugetare, prorogarea unor 

termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative 

 

 

În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu 

modificările și completările ulterioare, Comisia pentru buget, finanțe și bănci, Comisia pentru 

tehnologia informației și comunicațiilor și Comisia pentru transporturi şi infrastructură au fost 

sesizate spre dezbatere, în fond, cu Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.41/2022 pentru instituirea Sistemului naţional privind monitorizarea 

transporturilor rutiere de bunuri cu risc fiscal ridicat RO e-Transport şi de abrogare a 

art.XXVIII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.130/2021 privind unele măsuri fiscal 

bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte 

normative, trimis Comisiei pentru transporturi și infrastructură cu adresa nr. PL-x 274/2022 din 18 

mai 2022, înregistrat cu nr. 4c-4/110/19.05.2022. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată în condițiile ar. 115 alin.(5) teza a III-a din 

Constituția României, republicată, a adoptat proiectul de lege în ședința din data de 16 mai 2022. 

Camera Deputaților este Cameră decizională, potrivit prevederilor art.75 din Constituția 

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

republicat, cu modificările și completările ulterioare. 
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Consiliul Legislativ a avizat favorabil cu avizul nr. 364/06.04.2022 inițiativa legislativă, 

cu observații și propuneri.  

Consiliul Economic și Social a avizat favorabil cu avizul nr. 1988/05.04.2022 inițiativa 

legislativă, cu observații.  

Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională în ședința din 7 iunie 

2022 a avizat favorabil propunerea legislativă, conform aviz nr. 4c-15/177/2022. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare instituirea Sistemului naţional privind 

monitorizarea transporturilor de bunuri cu risc fiscal ridicat RO e-Transport, precum şi abrogarea 

art.XXVIIl din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscal-

bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte 

normative. Potrivit expunerii de motive, proiectul vizează reducerea evaziunii și fraudei fiscale din 

domeniul comercializării bunurilor cu risc fiscal ridicat. 

Potrivit prevederilor art. 61 și 63 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu 

modificările și completările ulterioare, membrii Comisiei pentru transporturi și infrastructură 

au examinat inițiativa legislativă în ședința, din data de 8 iunie 2022. 

La ședința Comisiei pentru transporturi și infrastructură deputații au fost prezenți conform 

listei de prezență. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru transporturi și infrastructură  au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, adoptarea Proiectului  de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă 

a Guvernului nr.41/2022 pentru instituirea Sistemului naţional privind monitorizarea 

transporturilor rutiere de bunuri cu risc fiscal ridicat RO e-Transport şi de abrogare a 

art.XXVIII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.130/2021 privind unele măsuri fiscal 

bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte 

normative, cu amendamente admise prevăzute în Anexa care face parte integrantă din prezentul 

raport preliminar. 

În raport cu obiectul și conținutul reglementării, inițiativa legislativă face parte din categoria 

legilor ordinare.          

                         

PREŞEDINTE, 

 

SECRETAR, 

Cătălin DRULĂ Zacharie BENEDEK 

 

 

 

Întocmit: Anca Lazăr - Consilier 
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Plx nr. 274/2022 

 

Anexă  

A M E N D A M E N T E    A D M I S E  

 

 

Nr. 

crt. 

Text adoptat de Senat Amendamente admise/autorul Motivații și 

observații 

0 3 4 5 

1 Titlul legii 

LEGE 

privind aprobarea Ordonanţei de 

urgenţã a Guvernului nr.41/2022 pentru 

instituirea Sistemului naţional privind 

monitorizarea transporturilor rutiere 

de bunuri cu risc fiscal ridicat RO e-

Transport şi de abrogare a art. XXVIII 

din Ordonanţa de urgenţi a Guvernului 

nr. 130/2021 privind unele măsuri 

fiscalbugetare, prorogarea unor 

termene, precum şi pentru modificarea 

şi completarea unor acte normative 

Nemodificat  

2 Articol unic. – Se aprobă Ordonanţa de 

urgenţã a Guvernului nr.41/2022 pentru 

instituirea Sistemului naţional privind 

monitorizarea transporturilor rutiere de 

bunuri cu risc fiscal ridicat RO e-

Transport şi de abrogare a art. XXVIII din 

Ordonanţa de urgenţi a Guvernului nr. 

130/2021 privind unele măsuri fiscal-

bugetare, prorogarea unor termene, 

precum şi pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative 

 

Articol unic. – Se aprobă Ordonanţa de 

urgenţã a Guvernului nr.41/2022 pentru 

instituirea Sistemului naţional privind 

monitorizarea transporturilor rutiere de 

bunuri cu risc fiscal ridicat RO e-Transport şi 

de abrogare a art. XXVIII din Ordonanţa de 

urgenţi a Guvernului nr. 130/2021 privind 

unele măsuri fiscal bugetare, prorogarea unor 

termene, precum şi pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative, cu 

următoarele modificări şi completări: 

 

Deputat Cătălin Drulă 
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0 2 4 5 

3.  Titlul 

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ 

pentru instituirea Sistemului naţional 

privind monitorizarea transporturilor 

rutiere de bunuri cu risc fiscal ridicat RO 

e-Transport şi de abrogare a art. XXVIII 

din Ordonanţa de urgenţi a Guvernului nr. 

130/2021 privind unele măsuri fiscal-

bugetare, prorogarea unor termene, 

precum şi pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative 

Nemodificat  

4.  Art. 9 alin. (2)  

Începând cu data de 1 iulie 2022, 

utilizatorii prevăzuți la art. 8 alin. (1) sunt 

obligați să declare în Sistemul RO e-

Transport datele referitore la 

transporturile de bunuri cu risc fiscal 

ridicat, astfel încât să poată fi identificate 

prin codul UIT.  

1. La articolul 9, alineatul (2) se modifică 

şi va avea următorul cuprins: 

"(2) Începând cu data de 1 ianuarie 2023, 

utilizatorii prevăzuți la art. 8 alin. (1) sunt 

obligați să declare în Sistemul RO e-

Transport datele referitore la transporturile 

de bunuri cu risc fiscal ridicat, astfel încât să 

poată fi identificate prin codul UIT. " 

 

5.  Art. 18 

Prevederile art. 13 și 14 intră în vigoare la 

data de 1 iulie 2022. 

2. Articolul 18 se modifică şi va avea 

următorul cuprins: 

"Prevederile art. 13 și 14 intră în vigoare la 

data de 1 ianuarie 2023. " 

 

 

      

 

 
 


