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AVIZ 

asupra proiectului de Lege privind regimul juridic al contravenţiilor 

 
 
 

  Biroul   permanent    al Camerei Deputaţilor a trimis, cu adresa 

nr. 236 din 23 mai 2000, Comisiei pentru drepturile omului, culte şi 

problemele minorităţilor naţionale, în vederea avizării, proiectul de Lege 

privind regimul juridic al contravenţiilor. 

  În şedinţa din 29 august 2000, Comisia a analizat proiectul de 

lege şi a hotărât, cu unanimitate de voturi, să îi acorde aviz favorabil, cu 

următorul amendament: 
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  Amendament acceptat: 

 

Nr. 
crt. 

Articolul  
(textul iniţial) 

Amendamentul propus 
(autorul) 

Text adoptat de comisie 

Motivare 

0. 1. 2. 3. 
1.     "Art. 24 (1) Persoana 

împuternicită să aplice 
sancţiunea dispune şi 
confiscarea. În toate 
situaţiile, agentul 
constatator va descrie în 
procesul-verbal lucrurile 
supuse confiscării şi va lua 
în privinţa lor măsurile de 
conservare sau de 
valorificare prevăzute de 
lege, făcând menţiunile 
corespunzătoare în 
procesul-verbal". 

    Domnul deputat 
Marţian Dan a propus 
completarea părţii finale a 
primei teze a alin. (1) din 
art. 24 cu următorul text: 
"bunurile prevăzute la  
alin. (3) lit. a) de la art. 5" 
şi înlocuirea, în cuprinsul 
tezei a doua, a vocabulei 
"lucrurile" cu "bunurile". 
    Drept urmare, textul 
alin. (1) al art. 24 va avea 
următoarea redactare: 
     "Art. 24 (1) Persoana 
împuternicită să aplice 
sancţiunea dispune şi 
confiscarea bunurilor 
prevăzute la alin. (3) lit. 
a) de la art. 5.  În toate 
situaţiile, agentul 
constatator va descrie în 
procesul-verbal bunurile 
supuse confiscării şi va lua 
în privinţa lor măsurile de 
conservare sau de 
valorificare prevăzute de 
lege, făcând menţiunile 
corespunzătoare în 
procesul-verbal". 
    Amendamentul a fost 
admis de membrii comisiei 
cu unanimitate de voturi. 
 

    Necesitatea de a 
clarifica despre ce 
confiscare este vorba şi a 
asigura unitatea 
terminologică a textului 
legii. 

 

 

PREŞEDINTE, 

 

Marţian Dan 


