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Precizări privind aplicarea sanc

În Monitorul Oficial nr. 657/30.06.2022 a fost publicată  O.U.G. nr. 
106/2022 susţinerea acordării de reduceri ale preţurilor la benzină şi motorină şi 
pentru modificarea art. 18 din O.U.G. nr. 41/2022 pentru instituirea Sist
naţional privind monitorizarea transporturilor rutiere de bunuri cu risc fiscal 
ridicat RO e-Transport şi de abrogare a art. XXVIII din O.U.G. nr. 130/2021 privind 
unele măsuri fiscal-
modificarea şi completarea unor acte normative.

Prin acest act normativ se prorogă termenul de aplicare a sanc
pentru contravenții privind utilizarea sistemului RO e
octombrie 2022.  
NOTĂ: Art. 13 - (1) din

” Următoarele fapte constituie

potrivit legii penale, să fie

    a) nerespectarea prevederilor

    b) declararea în Sistem

transportului de bunuri;

    c) nerespectarea prevederilor

    d) nerespectarea de c

    (2) Contravenţiile prev

10.000 de lei la 50.000 de

la 100.000 de lei în cazul

bunurilor nedeclarate. 

    (3) Contravenţiile prev

lei la 50.000 de lei în cazul

de lei în cazul persoanelor

    (4) Contravenţiile prev

lei la 10.000 de lei.” 
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106/2022 susţinerea acordării de reduceri ale preţurilor la benzină şi motorină şi 
pentru modificarea art. 18 din O.U.G. nr. 41/2022 pentru instituirea Sist
naţional privind monitorizarea transporturilor rutiere de bunuri cu risc fiscal 

Transport şi de abrogare a art. XXVIII din O.U.G. nr. 130/2021 privind 
-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru 

i completarea unor acte normative. 
Prin acest act normativ se prorogă termenul de aplicare a sanc

ții privind utilizarea sistemului RO e-Transport până la data de 1 

din OUG 41/2022: 

constituie contravenţii, dacă nu sunt săvârşite în astfel

fie considerate infracţiuni: 

prevederilor art. 9 alin. (2), art. 11 alin. (2) şi (4); 

Sistemul RO e-Transport a unor cantităţi diferite de 

bunuri; 

prevederilor art. 8 alin. (2), art. 11 alin. (3) şi art. 12;

către conducătorul vehiculului de transport a prevederi

prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b) se sancţionează cu

de lei în cazul persoanelor fizice sau cu amendă

cazul persoanelor juridice, precum şi confiscarea contravalorii

prevăzute la alin. (1) lit. c) se sancţionează cu amend

cazul persoanelor fizice sau cu amendă de la 20.000

persoanelor juridice. 

prevăzute la alin. (1) lit. d) se sancţionează cu amend

țiunilor contravenționale în 
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pentru modificarea art. 18 din O.U.G. nr. 41/2022 pentru instituirea Sistemului 
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Transport şi de abrogare a art. XXVIII din O.U.G. nr. 130/2021 privind 
bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru 

Prin acest act normativ se prorogă termenul de aplicare a sancțiunilor  
Transport până la data de 1 

astfel de condiţii încât, 

 cele care fac obiectul 

12; 

prevederilor art. 10. 

cu amendă de la 

ă de la 20.000 de lei 

contravalorii 

amendă de la 10.000 de 

20.000 de lei la 100.000 

amendă de la 5.000 de 


