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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA JURIDICĂ, 
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

          Bucureşti, 22.09.2015 
         Plx. nr. 253/2015 

 
 

 
RAPORT 

asupra 

propunerii legislative privind modificarea O.G. nr.2/2001  

privind regimul juridic al contravenţiilor 

 

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

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată, spre dezbatere în fond, cu propunerea 

legislativă privind modificarea O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, 

trimisă cu adresa nr. Plx. 253/2015 din 16 martie 2015 şi înregistrată în cadrul comisiei sub nr. 4c-

11/413/2015 din 17 martie 2015. 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, în temeiul dispoziţiilor art.75 alin. (1) din 

Constituţia României, republicată, şi ale art. 92 alin. (9) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea legislativă, în şedinţa din 

data de 11 martie 2015.    

Propunerea are ca obiect de reglementare modificarea art.9 alin.(3) din Ordonanţa 

Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, în sensul stabilirii competenţei 

„autorităţii publice locale, prin compartimentul de specialitate care se ocupă de executarea silită a 

creanţelor bugetului local" de a sesiza instanţa de judecată în a cărei rază teritorială se află 

domiciliul contravenientului, în vederea înlocuirii amenzii cu sancţiunea obligării contravenientului 

la prestarea unei activităţi în folosul comunităţii. 

Consiliul legislativ a avizat negativ proiectul prezentului act normativ, prin avizul cu nr. 

1022/19.09.2014.  

În temeiul art. 111 din Constituţia României, republicată, Guvernul a transmis Parlamentului 

punctul de vedere prin care nu susţine adoptarea iniţiativei (382/12.03.2015).  

Comisia pentru Drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale, prin 



 2

avizul nr. 4c-5/216/26 martie 2015, şi Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea 

teritoriului, prin avizul nr. 4c-6/122/21 aprilie 2015 au avizat negativ propunerea legislativă. 
 

În conformitate cu prevederile art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 

membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au examinat propunerea legislativă şi 

avizele accesorii, în şedinţa din data de 22.09.2015. La lucrări membrii comisiei au fost prezenţi 

conform listei de prezenţă.   

La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, doamna Sirma Caraman, secretar de stat, 

domnul Daniel Marinescu, director general, doamna Diana Moldovan, director - din partea 

Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice - şi doamna Irina Alexe – secretar 

general adjunct, din partea Ministerului Afacerilor Interne.  

 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au hotărât, în 

unanimitate, să propună Plenului Camerei Deputaţilor respingerea Propunerii legislative privind 

modificarea O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, întrucât norma a fost 

modificată prin Ordonanţa Guvernului nr. 17/2014 care instituie, în acelaşi articol 9 alin. (3) 

propus spre modificare, aceeaşi soluţie legislativă, într-o formulare mult mai concisă. 

Faţă de cele de mai sus, modificarea normei nu se mai justifică, propunerea rămânând fără 
obiect. 

 

În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, propunerea legislativă face parte din 

categoria legilor ordinare. 

 

 

 

              PREŞEDINTE,                                                                        SECRETAR,            

       Bogdan Liviu CIUCĂ                                                         Sorin Constantin STRAGEA 

 

 

 

 

 

 

 
Consilier parlamentar, 

Alina GRIGORESCU 
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