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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR

COMISIA JURIDICĂ,
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI

Bucureşti, 13.12.2001
Nr. 632

R A P O R T
asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.2/2001

 privind regimul juridic al contravenţiilor.

În conformitate cu prevederile art.89 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi
a fost sesizată, spre dezbatere în fond, cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic
al contravenţiilor, trimis  cu adresa nr.632 din  12  noiembrie  2001, înregistrat sub nr.31/1303 din   12 noiembrie  2001.

Proiectul de lege  a fost dezbătut şi adoptat de Senat, cu respectarea prevederilor art.74 alin. (2) din Constituţia
României,  în şedinţa din   1 noiembrie  2001.

Cu avizul nr.652  din  6 iulie  2001, Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege.
Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională a avizat favorabil proiectul de lege cu amendamente,

conform avizului nr.32/975 din 28 noiembrie 2001. Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic
a avizat favorabil proiectul de lege  în forma transmisă de iniţiator,  conform avizului nr.26/482 din 5 decembrie 2001.

La comisie au fost depuse în termen şi înregistrate amendamente formulate de domnul deputat Romeo Marius Raicu.
Potrivit prevederilor art.60 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, membrii comisiei au dezbătut proiectul  de lege şi

amendamentele formulate în şedinţa  din  13 decembrie 2001, în prezenţa reprezentantantului  Ministerului Administraţiei Publice.
La discutarea articolelor asupra cărora s-au depus amendamente,  în scris, ori s-au formulat amendamente orale au luat

cuvântul, pentru a-şi exprima punctele de vedere, autorii amendamentelor, ceilalţi membri ai comisiei, precum şi reprezentantul
Ministerului  Administraţiei Publice.
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După dezbateri, cu unanimitate  de voturi, s-a hotărât, ca proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului
nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor,  să fie supus spre dezbatere şi adoptare plenului Camerei Deputaţilor cu
amendamente admise, astfel cum rezultă din anexa nr.1 şi cu amendamente respinse, astfel cum rezultă din anexa nr.2, care fac parte
integrantă din prezentul raport.

În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

ANEXA NR.1

AMENDAMENTE ADMISE:

Nr.
Crt.

Articolul
(text iniţial)

Text adoptat de comisiei
(autorul amendamentului)

Motivare

0. 1. 2. 3.
1.

0.

     ARTICOL UNIC. � Se aprobă
Ordonanţa Guvernului nr.2 din 12 iulie
2001 privind regimul juridic al
contravenţiilor, emisă în temeiul art.1
pct.IV. 9 din Legea nr.324/2001 privind
abilitarea Guvernului de a  emite
ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial
al României, Partea I, nr.410 din 25 iulie
2001, cu următoarele modificări şi
completări:

1.

      ARTICOL UNIC. � Se aprobă Ordonanţa
Guvernului nr.2 din 12 iulie 2001 privind
regimul juridic al contravenţiilor, emisă în
temeiul art.1 pct.IV. 9 din Legea nr.324/2001
privind abilitarea Guvernului de a  emite
ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr.410 din 25 iulie 2001,
cu următoarele modificări şi completări:
1. Articolul 1 va avea următorul

cuprins:
2.

     Pentru acurateţea textului.

3.
1. Articolul 1 va avea următorul

cuprins:
     �Art.1. � Legea  contravenţională apără
valorile sociale, care nu sunt ocrotite prin
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�Art.1. � Legea  contravenţională apără
valorile sociale generale, care nu sunt
apărate prin legea penală. Constituie
contravenţie fapta săvârşită cu vinovîţie,
stabilită şi sancţionată ca atare prin lege,
ordonanţă, prin hotărâre a Guvernului sau,
după caz, prin hotărâre a consiliului local
al comunei, oraşului, municipiului sau al
sectorului municipiului Bucureşti, a
consiliului judeţean ori a Consiliului
General al  municipiului Bucureşti.�

legea penală. Constituie contravenţie fapta
săvârşită cu vinovîţie, stabilită şi sancţionată
prin lege, ordonanţă, prin hotărâre a
Guvernului sau, după caz, prin hotărâre a
consiliului local al comunei, oraşului,
municipiului sau al sectorului municipiului
Bucureşti, a consiliului judeţean ori a
Consiliului General al  municipiului
Bucureşti.�
     Autorii amendamentului domnii  deputaţi:
Ion Neagu şi Cornel Bădoiu.

2.

0.

     (text din Ordonanţa  Guvernului
nr.2/2001).
     Art.2 (3)  - Consiliile locale ale
sectoarelor municipiului Bucureşti pot
stabili şi sancţiona contravenţii în
următoarele domenii: salubritate;
activitatea din pieţe, curăţenia şi
igenizarea acestora; întreţinerea parcurilor
şi spaţiilor verzi; a spaţiilor  şi locurilor de
joacă pentru copii; amenajarea şi curăţenia
spaţiilor din jurul blocurilor de locuinţe;

1.

      La articolul unic, după pct.2 se introduce
un text nou, care devine pct.21 cu următorul
cuprins:
     21. Articolul 2 alineatul (3) va avea
următorul cuprins:
     �Art.2 (3)  - Consiliile locale ale sectoarelor
municipiului Bucureşti pot stabili şi sancţiona
contravenţii în următoarele domenii:
salubritate; activitatea din pieţe, curăţenia şi
igenizarea acestora; întreţinerea parcurilor şi
spaţiilor verzi; a spaţiilor  şi locurilor de joacă
pentru copii; amenajarea şi curăţenia spaţiilor

2.

     Pentru completarea
domeniilor în care consiliile
locale ale municipiului
Bucureşti pot stabili şi
sancţiona contravenţii,  având
în vedere ca aceste locuri
virane dacă nu sunt întreţinute
reprezintă adevărate focare de
infecţii.

3.
întreţinerea bazelor şi obiectivelor sportive
aflate în administrarea lor; întreţinerea

din jurul blocurilor de locuinţe, precum şi a
terenurilor virane; întreţinerea bazelor şi
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străzilor şi trotuarelor,  a şcolilor şi  altor
instituţii de educaţie şi cultură,
întreţinerea clădirilor, împrejmuirilor şi a
altor contrucţii; depozitarea şi colectarea
gunoaielor şi a resturilor menajere.

obiectivelor sportive aflate în administrarea
lor; întreţinerea străzilor şi trotuarelor,  a
şcolilor şi  altor instituţii de educaţie şi cultură,
întreţinerea clădirilor, împrejmuirilor şi a altor
contrucţii; depozitarea şi colectarea gunoaielor
şi a resturilor menajere.

     Autorul amendamentului: deputat
Cornel Bădoiu.

3.      4. La articolul 3, alineatul (2) se
abrogă.

4. � Se elimină.

Autorul amendamentului: deputat Cornel
Bădoiu.

     Se elimină pct.4 din
proiectul de lege adoptat de
Senat, menţinându-se în acest
fel textul din Ordonanţa
Guvernului care prevede
sancţionarea contravenţională şi
a persoanelor juridice.

4.

0.

     6. La articolul 5, alineatul (3) litera
d) se abrogă.

1.

6. � Se elimină.

Autorul amendamentului: Comisia juridică,
de disciplină şi imunităţi.

2.

     Se elimină pct.6 din proiectul
de lege adoptat de Senat,
menţinându-se în acest fel textul
din Ordonanţa Guvernului care
prevede  ca formă de sancţionare
blocarea contului bancar a
agentului economic vinovat de
săvârşirea unor contravenţii.

3.

5.      13. La articolul 34, alineatul (2) va
avea următorul cuprins:

     13. � Se elmină.      Se elimină pct.13 din
proiectul de lege adoptat de
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     �(2)  Hotărârea judecătorească prin
care s-a soluţionat plângerea poate fi
atacată cu recurs în termen de 15 zile de la
comunicare la secţia contencios
administrativ a tribunalului. Motivarea
recursului nu este obligatoriu. Motivele de
recurs pot fi susţinute şi oral în faţa
instanţei. Recursul suspendă executarea
hotărârii.�      Autorul amendamentului: doamna deputat

Ruxandra Florina Jipa.

Senat, menţinându-se în acest
fel textul din Ordonanţa
Guvernului care  este în
concordanţă cu legislaţia în
vigoare în ceea ce priveşte
competenţa instanţelor de
judecată.

6.

0.

     14. Articolul 46 se abrogă.

1.

     14. � Se elimină.

2.

     Se elimină pct.14 din
proiectul de lege adoptat de
Senat, menţinându-se în acest
fel textul din Ordonanţa
Guvernului, prin care se
prevede  competenţa
Ministerului Apărării
Naţionale,  Ministerului de
Interne, precum şi a  celorlalte
autorităţi ale  administraţiei
publice care au structuri
militare de a constata şi aplica

3.
sancţiuni în cazul
contravenţiilor săvârşite de
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     Autorul amendamentului: deputat Cornel
Bădoiu.

cadrele militare şi angajaţii
civili în legătură cu serviciul.

7.      15. Articolul 51 va avea următorul
cuprins:
     �Art.51. � (1) Prezenta ordonanţă intră
în vigoare la data publicării ei în
Monitorul Oficial al României, şi se pune
în aplicare în termen de 30 de zile de la
data publicării.
     (2) Pe data punerii în aplicare, Legea
nr.32/1968 privind stabilirea şi
sancţionarea contravenţiilor, publicată în
Buletinul Oficial nr.148 din 14 noiembrie
1968, cu modificările ulterioare, precum şi
orice alte dispoziţii contrare, se abrogă.

     15. � Se elimină.      Se elimină pct.15 din
proiectul de lege adoptat de
Senat, menţinându-se textul din
Ordonanţa Guvernului.  S-a
avut în vedere că textul iniţial
din ordonanţă  respectă normele
de tehnică legislativă
referitoare la intrarea în vigoare
a actelor normative.

ANEXA 2
AMENDAMENTE RESPINSE:
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Nr.
Crt.

Articolul
(text iniţial)

Text adoptat de comisiei
(autorul amendamentului)

Motivare
1. Argumente pentru
susţinerea amendamentului.
2. Argumente pentru
respingerea amendamentului

0. 1. 2. 3.
1.      Art.1. - Constituie contravenţie fapta

săvârşită cu vinovăţie, stabilită şi
sancţionată ca atare prin lege, prin hotărâre
a Guvernului sau hotărâre a consiliului local
al comunei, oraşului, municipiului sau al
sectorului municipiului Bucureşti, a
consiliului judeţean ori a Consiliului
General al Municipiului Bucureşti.

     Art.1. va avea  următorul cuprins:
Constituie contravenţie fapta săvârşită cu
vinovăţie, stabilită şi sancţionată expres
prin lege, prin hotărâre a Guvernului sau
hotărâre a consiliului local al comunei,
oraşului, municipiului sau al sectorului
municipiului Bucureşti, a consiliului
judeţean ori a Consiliului General al
Municipiului Bucureşti.

     Autorul amendamentului: domnul
deputat Raicu  Romeo  Marius.

1. În loc de "ca atare" trebuie
folosit cuvântul "expres".
2. Amendament respins, întrucât
pentru acurateţea textului, comisia
a  propus modificarea pct. 1 din
proiectul de lege.

2.

0.

     Art.2(3).- Consiliile locale ale
sectoarelor municipiului Bucureşti pot
stabili şi sancţiona contravenţii în următoarele
domenii: salubritate; activitatea din pieţe,
curătenia şi igienizarea acestora; întreţinerea

1.

     Art.2(3).- se va completa după cum
urmează:"Consiliile locale ale sectoarelor
municipiului Bucureşti pot stabili şi
sancţiona contravenţii cu aprobarea
Consiliului General al Municipiului

2.

     1. Trebuie menţionat că
sectoarele municipiului Bucureşti
pot stabili contravenţii cu
aprobarea Consiliului General al
Municipiului Bucureşti deoarece:

3.
parcurilor şi spaţiilor verzi; a spaţiilor şi
locurilor de joacă pentru copii; amenajarea

Bucureşti, în următoarele domenii:
salubritate; activitatea din pieţe, curăţenia şi

conform art.18 din Legea
nr.215/2001, sectoarele sunt
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0.

şi curăţenia spaţiilor din jurul blocurilor de
locuinţe; întreţinerea bazelor şi obiectivelor
sportive aflate în administrarea lor;
întreţinerea străzilor şi trotuarelor, a şcolilor
şi altor instituţii de educaţie şi cultură;
înreţinerea clădirilor, împrejmuirilor şi a
altor construcţii; depozitarea şi colectarea
gunoaielor şi  resturilor menajere.

1.

igienizarea acestora; întreţinerea parcurilor
şi a spaţiilor verzi; a spaţiilor şi  locurilor de
joacă pentru copii; amenajarea şi curăţenia
spaţiilor din jurul blocurilor de locuinţe;
întreţinerea bazelor şi obiectivelor sportive
aflate în administrarea lor; întreţinerea
străzilor şi a trotuarelor, a şcolilor şi a altor
instituţii de educaţie şi cultură; întreţinerea
clădirilor, împrejmuirilor şi a altor
construcţii; depozitarea şi colectarea
gunoaielor şi resturilor menajere."

     Autorul amendamentului: domnul
deputat Raicu  Romeo  Marius.

2.

- subdiviziuni administrative
ale municipiului Bucureşti;
- conform art.19 din Legea
nr.215/2001, sectoarele nu au
personalitate juridică;
- conform art.138 (2) din
Constituţie, orice surse de venituri
se stabilesc numai de către
consiliile locale sau judeţene;
întrucât Bucureştiul este o singură
unitate administrativ-teritorială şi
regimul juridic al contravenţiilor
trebuie să fie unitar.
2. Nu este necesară
�aprobarea Consiliului General al
Municipiului Bucureşti�,
deoarece  domeniile enumerate în
cuprinsul acestui articol sunt de
competenţa consiliilor locale ale
sectoarelor.

3.
3.      Art.4.-(1) Actele normative prin care se

stabilesc şi se sancţionează contravenţii
     Art.4.-(1) va avea următorul cuprins:
"Actele normative prin care se stabilesc şi

Întrucât alin.2 derogă de la alin.1,
se poate formula mai simplu:
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intră în vigoare în termen de 30 de zile de la
publicare sau, după caz, de la data aducerii
lor la cunoştinţa publică, potrivit legii, în
afară de cazul când, în cuprinsul acestora,
se prevede un termen mai lung.

se sancţionează contravenţii intră în vigoare
după minim 10 zile de la publicarea lor."

     Autorul amendamentului: domnul
deputat Raicu  Romeo  Marius.

"Actele normative prin care se
stabilesc şi se sancţionează
contravenţii intră în vigoare după
minim 10 zile de la publicarea
lor."
     2. Argumentul a fost respins
având în vedere că alin.2 al art.4
prevede posibilitatea că în cazuri
urgente se pot stabili şi termene
mai scurte de până la 10 zile.

4.

0.

     Art.5. - (3) Sancţiunule contravenţionale
complementare sunt:
a) confiscarea bunurilor destinate, folosite

sau rezultate din contravenţii;
b) suspendarea sau anularea, după caz, a

avizului, acordului sau autorizaţiei de
exercitare a unei activităţi;

c) închiderea unităţii;
d) blocarea contului bancar;
e) suspendarea activităţii agentului

economic;
f) retragerea licenţei sau avizului pentru

anumite operaţiuni sau pentru activităţi
1.

     Art.5. - (3) va avea următorul
cuprins:"Sancţiunile contravenţionale
complementare sunt:
a) confiscarea bunurilor folosite sau

rezultate din contravenţii;
b) suspendarea sau anularea, după caz, a

avizului, acordului sau autorizaţiei de
exercitare a unei activităţi;

c) blocarea contului bancar;
d) suspendarea activităţii agentului

economic;
e) retragerea licenţei sau avizului pentru

anumite operaţiuni sau pentru activităţi
2.

     1. De la pct.3 (a) trebuie
eliminat cuvântul "destinat".
-orice bun poate fi teoretic destinat
pentru contravenţie;
-se lasă loc arbitrarului în
aprecierea destinaţiei unui bun.
Pct.3 (c) trebuie eliminat deoarece
închiderea unităţii este o sancţiune
economică aplicată persoanei
juridice în loc de persoană fizică
-nimeni nu poate răspunde în locul
altuia.
La pct.3 (g) trebuie

3.
de comerţ exterior, temporar sau definitiv;
g) desfiinţarea lucrărilor şi aducerea

de comerţ exterior, temporar sau definitiv;
f) sistarea efectuării lucrărilor de

adăugat:"sistarea lucrărilor de
construcţii".
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terenului în starea iniţială. construcţii, desfiinţarea lucrărilor şi
aducerea terenului în starea iniţială."

      Autorul amendamentului: domnul
deputat Raicu  Romeo  Marius.

     2. Argumentul a fost respins
având în vedere că  în acest articol
este prevăzut cadrul general  în
care sunt enumerate toate
sancţiunile contravenţionale
principale sau complementare care
se pot aplica persoanelor fizice sau
juridice. Stabilirea sancţiunii ce
urmează a se aplica se face în
funcţie de natura şi gravitatea
faptei săvârşite.

5.

0.

        Art.6. -(1) Avertismentul,amenda
contranvenţională şi obligarea la prestarea
unei activităţi în folosul comunităţii se pot
aplica oricărui contravenient, persoană
fizică ori juridică.

1.

     Art.6 - (1) va avea următorul cuprins:
     "Avertismentul, amenda
contravenţională şi obligarea la prestarea
unei activităţi în folosul comunităţii se pot
aplica oricărui contravenient, persoană
fizică. În cazul persoanei juridice se poate
aplica plata echivalentului în bani a
orelor de muncă."

2.

     1. Nu se înţelege cum poate o
persoană juridică să presteze
munca în folosul comunităţii:
-va obliga salariaţii la muncă?
-mai corect ar fi plata
echivalentului în bani a orelor de
muncă.

3.
2. Se menţine textul iniţial din
ordonanţă având în vedere că
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     Autorul amendamentului: domnul
deputat Raicu  Romeo  Marius.

prestarea unei activităţi în folosul
comunităţii nu presupune numai o
muncă fizică  ci poate fi şi o
activitate ce se realizează cu
mijloace mecanizate pe care
persoana juridică le are în dotare.

6.

0.

     Art.7 (3) Avertismentul se poate aplica
şi în cazul în care actul normativ de stabilire
şi sancţionare a contravenţiei nu prevede
această sancţiune.

1.

     Art.7 (3) va fi eliminat.

     Autorul amendamentului: domnul
deputat Raicu  Romeo  Marius.

2.

1. Art.7 (3) trebuie eliminat
deoarece:
-orice sancţiune trebuie prevăzută
expres prin lege, conform art.23
(9) din Constituţie;
-se lasă loc arbitrarului pentru
agenţii constatatori de a aplica
sancţiuni în afara legii;
-se încalcă art.1 din această lege.
     2. În urma exprimării votului
amendamentul a fost respins,
menţinându-se textul iniţial din
ordonanţa Guvernului.

3.
7.       (Text din proiectul de lege)

      9.  Art.8 alin.(3) se modifică şi va avea
     La articolul unic al legii, pct.9, Art.8
alin.(3) se modifică şi va avea următorul
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0.

următorul cuprins:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
     Sumele provenite din amenzi se fac venit
la bugetul de stat, cu excepţia celor
provenite din amenzile aplicate în temeiul
hotărârilor autorităţilor administraţiei
publice locale prevăzute la alin.(2) lit.c) şi
d), care se fac venit la bugetul local
respectiv şi a celor pentru care legea
prevede altfel. Amenzile aplicate în temeiul
unei legi, ordonanţe sau hotărâri a
Guvernului se fac venit la bugetul de stat în
cotă de 75%, diferenţa revenind autorităţii
din care face parte agentul constatator.
Această sumă se reţine integral ca venituri
extrabugetare,  cu titlu permanent,  şi va fi
repartizată pentru dotarea cu mijloace
specifice activităţilor din domeniu.

1.

cuprins:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
     Sumele provenite din amenzi se fac venit
la bugetul de stat, cu excepţia celor
provenite din amenzile aplicate în temeiul
hotărârilor autorităţilor administraţiei
publice locale prevăzute la alin.(2) lit.c) şi
d), care se fac venit la bugetul local
respectiv şi a celor pentru care legea
prevede altfel. Sumele provenite din
amenzile aplicate în temeiul unei legi,
ordonanţe sau hotărâri a Guvernului se fac
venit la bugetul de stat în cotă de 75%,
diferenţa revenind autorităţii din care face
parte agentul constatator. Această sumă se
reţine integral ca venituri extrabugetare,  cu
titlu permanent,  şi va fi repartizată pentru
dotarea cu mijloace specifice activităţilor
din domeniu.

     Autorul amendamentului: Comisia
pentru apărare, ordine publică şi siguranţă
naţională.

2.

     1. Înlocuirea sintagmei
�amenzile� cu sintagma �sumele
provenite din  amenzi� exprimă
mai clar dispoziţia normei juridice.
     2. Amendamentul a fost
respins, întrucât pentru acurateţea
textului s-a menţinut formularea
din proiectul de lege.

3.
8.      (Text din ordonanţă) 1. Trebuie precizat că

pagubele produse de minorul sub
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     Art.11. (2) - Minorul sub 14 ani nu
răspunde contravenţional.

     Art.11. (2) - Minorul sub 14 ani nu
răspunde contravenţional.

     Autorul amendamentului: domnul
deputat Raicu  Romeo  Marius.

14 ani se recuperează de la părinţi
sau întreţinătorul legal.

2. Nu este necesară
completarea propusă întrucât în
legislaţia în vigoare este prevăzută
răspunderea materială pentru
pagubele produse de minori.

9.

0.

     Art.13. (2) - În cazul contravenţiilor
continue, termenul prevăzut la alin. (1)
curge de la data constatării faptei.
Contravenţia este continuă în situaţia în
care încălcarea obligaţiei legale durează în
timp.

1.

     Art.13. (2) se va modifica după cum
urmează:
     "În cazul contravenţiilor continue,
termenul prevăzut la alin. (1) curge de la
data constatării faptei. Contravenţia este
continuă în situaţia în care încălcarea legii
se repetă în timp prin comiterea aceleasi
fapte".

      Autorul amendamentului: domnul
deputat Raicu  Romeo  Marius.

2.

1. Art 13. (2) - se va înlocui
cu fraza: Contravenţia este
continuă în situaţia în care
încălcarea legii se repetă în timp
prin comiterea aceleaşi fapte.

2. Amendamentul a fost
respins întrucât textul iniţial este
suficient pentru definirea
contravenţiei continue.

3.
10.      Art.15. (1) Contravenţia se constată

printr-un proces verbal încheiat de
     Art.15. (1) va avea următorul cuprins:
"Contravenţia se constată printr-un proces

1. - În loc de "persoane
anume" trebuie specificat
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0.

persoanele anume prevăzute în actul
normativ care stabileşte şi sancţionează
contravenţia, denumite în mod generic
agenţi constatatori.
(3) Ofiţerii şi subofiţerii din cadrul
Ministerului de Interne constată
contravenţii privind: apărarea ordinii
publice; circulaţia pe drumurile publice;
regulile generale de comerţ;  vânzarea,
circulaţia şi transportul produselor
alimentare şi nealimentare, ţigărilor şi
băuturilor alcoolice;  alte domenii de
activitate stabilite prin lege sau hotărâre a
Guvernului.

1.

verbal încheiat de funcţionari publici
prevăzuţi în actul normativ care stabileşte şi
sancţionează contravenţia, denumiţi în mod
generic agenţi constatatori.
Alin. (3) se va elimina.

2.

"funcţionari publici" deoarece:
-într-un stat de drept o funcţie
publică nu poate fi îndelinită de
persoane particulare;
-într-un stat de drept numai
funcţionarii publici se bucură de
autoritate;
-într-un stat de drept numai
funcţionarii publici au dreptul de a
folosi forţa de constrângere a
statului pentru restabilirea
legalităţii.
Ofiţerii Ministerului de Interne nu
trebuie să constate contravenţii în
domeniul comercial deoarece:
- în materie comercială,
există autorităţi publice
specializate: Oficiul pentru
Protecţia Consumatorilor, Garda
Financiară, Ministerul Industriei şi
Comerţului, Direcţia Comercială,
Consiliile locale etc.;
- ofiţerii Ministerului de

3.
Interne nu au specializarea
necesară;
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0. 1.

     Autorul amendamentului: domnul
deputat Raicu  Romeo  Marius.

2.

- ofiţerii Ministerului de
Interne, ca reprezentanţi ai
autorităţii executive, nu pot
interveni în sfera economică;
- legislaţia europeană nu
permite ingerinţa structurilor
militare în activitatea economică.

2. Se menţine textul iniţial
având în vedere că în unele situaţii
constatarea contravenţiilor şi
aplicarea sancţiunilor se pot face şi
de alte persoane decât funcţionarii
publici. Este cazul  primarilor  care
deşi nu  sunt funcţionari publici au
atibuţii în aceste domeniu.
     Cu privire la ofiţerii şi
subofiţerii din cadrul Ministerului
de Interne ordonanţa prevede
limitativ domeniile în care aceştia
pot  aplica sancţiuni.

3.
11.      Art.21. (2) - Dacă, potrivit actului

normativ de stabilire şi sancţionare a
     Art.21. (2) - va avea următorul
cuprins:

1. Cuvântul "persoană"
trebuie înlocuit cu "autoritatea"
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contravenţiei, agentul constatator nu are
dreptul să aplice şi sancţiunea, procesul
verbal de constatare se trimite, de îndată,
organului sau persoanei competente să
aplice sancţiunea. În acest caz, sancţiunea
se aplică prin rezoluţie scrisă pe procesul
verbal.

"Dacă, potrivit actului normativ de stabilire
şi sancţionare a contravenţiei, agentul
constatator nu are dreptul să aplice şi
sancţiunea, procesul verbal de constatare se
trimite, de îndată, organului sau autorităţii
competente să aplice sancţiunea. În acest
caz, sancţiunea se aplică prin rezoluţie
scrisă pe procesul verbal."

     Autorul amendamentului: domnul
deputat Raicu  Romeo  Marius.

competentă să aplice sancţiunea.
Chiar dacă ar fi o persoană care
aplică o sancţiune, acest lucru este
posibil numai pentru că a fost
investită legal cu autoritate.

2. Se menţine formularea din
ordonanţa  Guvernului,  având în
vedere că persoana poate fi
împuternicită,  şi nu autoritatea
competentă.

12.

0.

     Art.24 (1) � Persoana împuternicită să
aplice sancţiunea dispune şi confiscarea
bunurilor destinate, folosite sau rezultate
din contravenţii. În toate situaţiile, agentul
constatator va descrie în procesul verbal
bunurile supuse confiscării şi va lua în
privinţa lor măsurile de conservare sau de

1.

     Art. 24 (1) � va avea următorul
cuprins: �Autoritatea împuterenicită să
aplice sancţiunea dispune şi confiscarea
bunurilor destinate, folosite sau rezultate
din contravenţii. În toate situaţiile, agentul
constatator va descrie în procesul verbal
bunurile supuse confiscării şi va lua în

2.

     Idem pct. 11.

3.
valorificare prevăzute de lege, făcând
menţiunile corespunzătoare în procesul

privinta lor măsurile de conservare sau de
valorificare prevăzute de lege, făcând
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verbal. menţiunile corespunzătoare în procesul
verbal.

     Autorul amendamentului: domnul
deputat Raicu  Romeo  Marius.

13.

0.

     Art.28 (2) -Plata amenzii se face la Casa
de Economii şi Consemnaţiuni sau la
trezoreria finanţelor publice,iar o copie a
chitanţei se predă de către contravenient
agentului constatator sau se trimite prin
poştă organului din care acesta face parte,
în termenul prevăzut de alin. (1).

1.

     Art.28 (2) - se va completa după cum
urmează: "Plata amenzii se face la Casa de
Economii şi Consemnaţiuni sau la trezoreria
finanţelor publice, centrală sau locală,
după caz, iar o copie a chitanţei se predă de
către contravennient agentului constatator
sau se trimite prin poştă organului din care
acesta face parte, în termenul prevăzut de
alin. (1)."

      Autorul amendamentului: domnul
deputat Raicu  Romeo  Marius.

2.

1. După "trezoreria finanţelor
publice" trebuie adăugat "centrală
sau locală, după caz" deoarece
există amenzi care se fac venit la
bugetele locale.

2. Se menţine formularea din
ordonanţa Guvernului, textul fiind
acoperitor.

3.
14.      Art.30 (1) - Dacă persoana împuternicită

să aplice sancţiunea apreciază că fapta a
     Art.30 (1) se va modifica astfel : "Dacă
autoritatea împuternicită să aplice

1. Vezi motivaţia de la art.21
2. Se menţine formularea din
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fost săvârşită în astfel de condiţii încât,
potrivit legii penale, constituie infracţiune,
sesizează organul de urmărire penală
competent.

sancţiunea apreciază că fapta a fost
săvârsită în astfel de condiţii încât, potrivit
legii penale, constituie infracţiune,
sesizează organul de urmărire penală
competent."

     Autorul amendamentului: domnul
deputat Raicu  Romeo  Marius.

ordonanţa  Guvernului,  având în
vedere că persoana poate fi
împuternicită,  şi nu autoritatea
competentă.

15.

0.

     Art.32 (2) -Plângerea, împreună cu
dosarul cauzei, se trimit de îndată
judecătoriei în a cărei circumscripţie a fost
săvârşită contravenţia.

1.

     Art.32 (2) va avea următorul cuprins:
"Plângerea, împreună cu dosarul cauzei, se
trimit de îndată judecătoriei în raza căreia
domiciliază contravenientul."

     Autorul amendamentului: domnul
deputat Raicu  Romeo  Marius.

2.

     1. Plângerea trebuie trimisă
judecătoriei în raza căreia
domiciliază contravenientul.
-este stabilit principiul de drept
potrivit căruia pârâtul se citează şi
se judecă la locul de domiciliu sau
reşedinţă, atât în Codul civil cât şi
în Codul penal.

3. Se menţine  formularea din
ordonanţă, potrivit căruia
competenţa soluţionării plângerii
revine instanţei în raza căruia a fost
săvârşită contravenţia,  textul fiind în
concordanţă cu prevederile art.30 din
Codul de procedură penală.

3.
16.     (Text din proiectul de lege)

      13. La art.34, alineatul (2) va avea      La articolul  unic al legii, punctul 13,
     1. Înlocuirea  sintagmei
�obligatoriu� cu �obligatorie�
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următorul cuprins:

     �(2) Hotărârea judecătorească prin care
s-a soluţionat plângerea poate fi atacată cu
recurs în termen de 15 zile de la comunicare
la secţia contencios administrativ a
tribunalului. Motivarea recursului nu este
obligatoriu. Motivele de recurs pot fi
susţinute şi oral în faţa instanţei. Recursul
suspendă executarea hotărârii.

la articolul 34,  alineatul (2) va avea
următorul cuprins:
     �(2) Hotărârea judecătorească prin care
s-a soluţionat plângerea poate fi atacată cu
recurs în termen de 15 zile de la comunicare
la secţia contencios administrativ a
tribunalului. Motivarea recursului nu este
obligatorie. Motivele de recurs pot fi
susţinute şi oral în faţa instanţei. Recursul
suspendă executarea hotărârii.

     Autorul amendamentului: Comisia
pentru apărare, ordine publică şi siguranţă
naţională.

corectează forma de exprimare.
     2. Amendamentul a fost
respins, având în vedere că prin
eliminarea pct.13 din proiectul de
lege s-a  revenit la  textul iniţial din
ordonanţă unde se prevede că
motivarea recursului nu este
obligatorie.

PREŞEDINTE
dr. Ionel OLTEANU

red. consilier
Diaconu Dumitra
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