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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
COMISIA JURIDICĂ,  

DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 
 Bucureşti, 20.10.2004 

Nr.  P.L.X-604 
 

   
 
                               RAPORT 

asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea  
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 modificarea şi 
completarea Ordonanţei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, trimis cu 
adresa nr. P.L.X-604, din 13 octombrie 2004, înregistrat sub nr. 31/ 909 din 14 octombrie 2004. 

Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţie şi ale art. 86 alin. 3 pct. 1  din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, Camera Deputaţilor este Cameră decizională în cazul acestui proiect de lege.  

Senatul  a adoptat proiectul de lege în şedinţa sa din  7 octombrie 2004. 
Consiliul Legislativ  a avizat favorabil  iniţiativa legislativă cu unele observaţii şi propuneri, 

conform avizului nr.774 /5.05.2004. 
Comisia pentru buget, finanţe şi bănci, a avizat favorabil proiectul de lege, conform avizului  nr.  

575/19.10.2004. 
Proiectul de lege, care provine dintr-o propunere legislativă iniţiată de  domnii deputaţi Răzvan 

Ionescu, Timotei Stuparu, Gheorghe Ana şi Ioan Oltei, are  ca obiect de reglementare  modificarea şi 
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completarea Ordonanţei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, în scopul  
eficientizări modalităţii de încasare a  amenzilor aplicate contravenţiilor.  

În conformitate cu prevederile art. 60 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, membrii comisiei  
au examinat proiectul de lege în şedinţa din 20 octombrie 2004. La lucrările comisiei au participat,  din 
partea Ministerului Justiţiei, doamna Maria Mariţescu – director şi Cristina Ieremia – şef serviciu.  

După dezbateri, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi,  ca proiectul de Lege 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al 
contravenţiilor să fie supus, spre dezbatere şi adoptare, plenului Camerei Deputaţilor, cu un amendament 
admis  prezentat în Anexa  la prezentul raport.  

La lucrările comisiei au fost prezenţi 20 deputaţi din totalul de 23 membri ai comisiei. 
Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.  

 
 
 
                                    PREŞEDINTE,                                                                              SECRETAR, 
 
                            Prof.univ.dr. Ion NEAGU                                                                    Florin Iordache 
        
 
 
                                                   
Consilier 
Dumitra Diaconu 
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ANEXA 
 
                                                                       AMENDAMENT ADMIS 
 
 

Nr. 
crt. 

Text adoptat de Senat Amendamentul propus  şi autorul 
acestuia 

Motivare Camera 
decizională

1.      4. La articolul 25, alineatul 
(3) va avea următorul cuprins: 
      „(3) În situaţia în care 
contravenientul a fost  sancţionat 
cu amendă, precum şi dacă a fost 
obligat la despăgubiri, odată cu 
procesul – verbal, acestuia i se  va 
comunica şi înştiinţarea de plată. 
În înştiinţarea de plată se va face 
menţiunea cu privire la 
obligativitatea achitării amenzii la  
instituţiile abilitate să o încaseze, 
potrivit legislaţiei în vigoare şi, 
după caz, a despăgubirii, în termen 
de 15 zile de la comunicare, în caz 
contrar urmând să se procedeze la 
executarea silită”. 

      4. La articolul 25, alineatul (3) 
va avea următorul cuprins: 
      „(3) În situaţia în care 
contravenientul a fost  sancţionat cu 
amendă, precum şi dacă a fost obligat 
la despăgubiri, o dată cu procesul – 
verbal, acestuia i se  va comunica şi 
înştiinţarea de plată. În înştiinţarea de 
plată se va face menţiunea cu privire 
la obligativitatea achitării amenzii la  
instituţiile abilitate să o încaseze, 
potrivit legislaţiei în vigoare şi, după 
caz, a despăgubirii, în termen de 15 
zile de la comunicare, în caz contrar 
urmând să se procedeze la executarea 
silită”. 
 
     Autor: deputat Ştefan Cazimir. 

      
 
 
 
 
      Pentru 
acurateţe 
gramaticală. 

Camera 
Deputaţilor 

 


