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ANUNȚ 

 

REF:  Aplicarea prevederilor Legii nr. 257/2002 privind stabilirea unor măsuri referitoare la 

executarea sancţiunilor contravenţionale aplicate în temeiul art. 4 alin. (1) din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr. 129/2021 privind implementarea formularului digital de intrare în 

România 

 

ÎN ATENȚIA  

 

PERSOANELOR CARE SOLICITA RESTITUIREA  SUMELOR DE BANI ACHITATE 

CU TITLU DE AMENDĂ CA URMARE A APLICARII SANCȚIUNILOR 

CONTRAVENTIONALE PREVAZUTE DE OUG NR. 129/2021  

 

Conform dispozițiilor art. 8 alin. (3) din O.G nr. 2/2001, sumele provenite din amenzile aplicate 

persoanelor juridice în conformitate cu legislația în vigoare se fac venit integral la bugetul de stat, 

cu excepția celor aplicate, potrivit legii, de autoritățile administrației publice locale și amenzilor 

privind circulația pe drumurile publice, care se fac venit integral la bugetele locale. 

Amenda achitată se restituie, la cerere, de la instituția care a încasat-o, în conformitate cu 

procedura administrativă reglementată de dispozițiile art. 168 din Legea 207/2015 privind Codul 

de procedură fiscală si de  Legea nr. 257/2002, respectiv Ord. nr. 1.620/2022  pentru 

aprobarea procedurii  de restituire de către organele fiscale locale a sumelor de bani achitate 

până la data intrării în vigoare a Legii nr. 257/2022  privind stabilirea unor măsuri referitoare 

la executarea sancţiunilor contravenţionale aplicate în temeiul  art. 4 alin. (1) din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr. 129/2021  privind implementarea formularului digital de intrare în 

România, abrogată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 22/2022  pentru 

abrogarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 129/2021  privind implementarea 

formularului digital de intrare în România.  

„ Legea nr. 257/2002 privind stabilirea unor măsuri referitoare la executarea sancţiunilor 

contravenţionale aplicate în temeiul art. 4 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 

129/2021 privind implementarea formularului digital de intrare în România, abrogată prin 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 22/2022 pentru abrogarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 129/2021 privind implementarea formularului digital de intrare în România 

 

(----) ART. 2.   Sumele de bani achitate până la data intrării în vigoare a prezentei legi, 

reprezentând amenzi contravenţionale aplicate în temeiul art. 4 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă 

a Guvernului nr. 129/2021, cu modificările şi completările ulterioare, abrogată prin Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr. 22/2022, se restituie la cererea contravenientului depusă la organul fiscal 

de executare competent în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a ordinului ministrului 

prevăzut la art. 3.” 

 



                 

Red.dact.2 ex. VR 

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII 

DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA IASI 

Strada  VASILE  CONTA nr. 2-4 

Tel.Centrala 0232/ 210900, 

Cabinet director  0232/271687, fax.nr. 0232/ 241963 
-e-mail: dsp99@ dspiasi.ro,  www: dspiasi.ro 

Operator date cu caracter personal nr.11730 

„ ORDIN nr. 1.620/2022 pentru aprobarea procedurii de restituire de către organele fiscale 

locale a sumelor de bani achitate până la data intrării în vigoare a Legii nr. 257/2022 privind 

stabilirea unor măsuri referitoare la executarea sancţiunilor contravenţionale aplicate în temeiul 

art. 4 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 129/2021 privind implementarea 

formularului digital de intrare în România, abrogată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 

22/2022 pentru abrogarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 129/2021 privind 

implementarea formularului digital de intrare în România 

 

(---) ART. 2.  Autorităţile administraţiei publice locale, prin organele fiscale locale, duc la 

îndeplinire prevederile prezentului ordin. ” 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

ÎN CONSIDERAREA  aspectelor legale prezentate vă informam că DIRECȚIA DE 

SĂNĂTATE PUBLICĂ a JUD IASI nu are nici o competența  în procedura  de restituire a 

amenzilor  achitate, această obligație revenind  AUTORITĂŢILOR ADMINISTRAŢIEI 

PUBLICE LOCALE, prin organele fiscale locale.  

 

 

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV                                                             SERVICIUL JURIDIC  

 

Dr. Vasile CEPOI                                                                            Jr. Vasile RUSU  
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