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1 
 


     PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 

     CAMERA DEPUTAŢILOR 
 
 

      Comisia juridică,  
de disciplină şi imunităţi 
 

                 Comisia pentru buget, 
                 finanţe şi bănci 

 
Bucureşti, 21 noiembrie 2017 

                                                                                                                           PL-x 423/2017 
 

 
RAPORT COMUN 

asupra proiectului Legii prevenirii 
 
 

În conformitate cu prevederile art.95 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi 

imunităţi şi Comisia pentru buget, finanţe şi bănci au fost sesizate, spre dezbatere în 

procedură de urgenţă, cu Proiectul Legii prevenirii, transmis cu adresa nr. PLx. 423 din 6 

noiembrie 2017 şi înregistrat cu nr.4c-11/1055/2017 şi respectiv cu nr. 4c-2/1089/2017. 

 Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de Lege  în 

şedinţa din 31 octombrie 2017. 

În conformitate cu dispoziţiilor art.75 din Constituţia României, republicată şi ale art. 

92 alin. (9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 

completările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

Consiliul Legislativ, prin avizul nr. 397 din 30 mai 2017, a avizat favorabil 

proiectul de Lege, cu observaţii şi propuneri. 

Proiectul de lege are ca obiect reglementarea unor instrumente care să asigure 

prevenirea săvârşirii de contravenţii. În acest sens, autorităţile/instituţiile publice cu 
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atribuţii de control, constatare şi sancţionare a contravenţiilor au stabilite ca atribuţii 

informarea, instruirea şi îndrumarea publicului, precum şi obligaţia de a aplica, în cazul 

săvârşirii anumitor fapte contravenţionale, sancţiunea de avertisment împreună cu 

stabilirea unui plan de remediere prin care se acordă contravenientului o perioadă de timp 

pentru îndeplinirea obligaţiilor legale. Proiectul de act normativ are ca scop intensificarea 

funcţiei preventive a controlului, precum şi asigurarea securităţii juridice, în condiţiile 

creşterii cantitative a legislaţiei şi apariţiei unor noi domenii de reglementare. 

În conformitate cu prevederile art.61 şi 63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările şi completările ulterioare, membrii Comisiei juridice, de 

disciplină şi imunităţi şi Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci au examinat proiectul de 

lege în şedinţe separate. La întocmirea prezentului raport comun, Comisiile au avut în 

vedere expunerea de motive, avizul favorabil al Consiliului Legislativ, avizul favorabil al 

Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, avizul favorabil al Comisiei 

pentru industrii şi servicii şi avizul favorabil al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi 

problemele minorităţilor naţionale . 

Membrii Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci au examinat proiectul de Lege 

menţionat mai sus în şedinţa din 20 noiembrie 2017.  La lucrările Comisiei pentru buget, 

finanţe şi bănci şi-au înregistrat prezenţa 18 deputaţi din totalul de 25 de membri ai 

comisiei. 

La dezbaterea proiectului de Lege au participat, în calitate de invitaţi, reprezentanţi 

ai Ministerului Finanţelor Publice şi ai Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi 

Antreprenoriat.  

Membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au examinat iniţiativa 

legislativă în şedinţa din 21 noiembrie 2017. La lucrările Comisiei deputaţii au fost 

prezenţi conform listei de prezenţă. 

În urma examinării proiectului de Lege şi a opiniilor exprimate, deputaţii celor două 

comisii prezenţi la lucrări, au hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului 
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Camerei Deputaţilor adoptarea  proiectului Legii prevenirii, cu amendamente admise 

redate în Anexa nr.1 şi cu amendamentele respinse redate în Anexa nr.2, care fac parte 

integrantă din prezentul raport. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria 

legilor ordinare. 

    
 

                   PREŞEDINTE,                                       PREŞEDINTE,         
  

                Eugen NICOLICEA                                               Ştefan VIOREL                     
 
 
 
                        SECRETAR,                                                        SECRETAR,                              
                                            
             Alina-Elena TĂNĂSESCU                                 Marilen-Gabriel PIRTEA  

        
                               
 
  
                                             

                                                                                               Şef serviciu, Giorgiana Ene           
  
          

                  Consilier parlamentar,                                                         Şef cabinet,         
                Andreea Sârbu                                                                       Alexandra Nistor           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 
 

Anexa nr.1 
 

Amendamente admise 
la Legea Prevenirii 

 
Nr. 
crt. 

Text Senat 
Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivarea  

amendamentelor propuse 
1. L E G E A 

prevenirii 
Nemodificat  

2. Art.1.- Scopul prezentei legi este de a 
reglementa o serie de instrumente care să asigure 
prevenirea săvârşirii de contravenţii. 

Nemodificat  

3. Art.2.- În sensul prezentei legi, expresiile de mai 
jos au următoarele semnificaţii: 
a) plan de remediere - anexă la procesul-verbal 
de constatare a contravenţiei şi de aplicare a 
sancţiunii încheiat în condiţiile prevăzute la 
art.4, prin care agentul constatator stabileşte 
măsuri şi un termen de remediere; 
b) măsură de remediere - orice măsură dispusă 
de agentul constatator în planul de remediere 
care are ca finalitate îndeplinirea de către 
contravenient a obligaţiilor prevăzute de lege în 
sarcina sa; 
c) termen de remediere - perioada de timp de 
maximum 90 de zile calendaristice de la data 
înmânării sau, după caz, a comunicării 
procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi 
de aplicare a sancţiunii încheiat în condiţiile art. 
4, în care contravenientul are posibilitatea 
remedierii neregulilor constatate şi îndeplinirii 
obligaţiilor legale; durata termenului de 
remediere se stabileşte cu luarea în considerare a 
circumstanţelor săvârşirii faptei şi a duratei de 
timp necesare pentru îndeplinirea obligaţiilor 

Art.2.- În sensul prezentei legi, expresiile de mai 
jos au următoarele semnificaţii: 
a) măsură de remediere - orice măsură dispusă de 
agentul constatator în planul de remediere care 
are ca finalitate îndeplinirea de către 
contravenient a obligaţiilor prevăzute de lege în 
sarcina sa; 
b) plan de remediere - anexă la procesul-verbal de 
constatare a contravenţiei şi de aplicare a 
sancţiunii încheiat în condiţiile prevăzute la art.4, 
prin care agentul constatator stabileşte măsuri şi 
un termen de remediere; 
c) termen de remediere - perioada de timp de 
maximum 90 de zile calendaristice de la data 
înmânării sau, după caz, a comunicării 
procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi 
de aplicare a sancţiunii încheiat în condiţiile art. 
4, în care contravenientul are posibilitatea 
remedierii neregulilor constatate şi îndeplinirii 
obligaţiilor legale; durata termenului de 
remediere se stabileşte cu luarea în considerare a 
circumstanţelor săvârşirii faptei şi a duratei de 
timp necesare pentru îndeplinirea obligaţiilor 

Tehnică legislativă. Definiţiile 
sunt aşezate în ordine alfabetică. 
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Nr. 
crt. 

Text Senat 
Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivarea  

amendamentelor propuse 
legale; durata termenului de remediere stabilită 
de organul de control nu poate fi modificată. 

legale; durata termenului de remediere stabilită de 
organul de control nu poate fi modificată. 

4. Art.3.- (1) Toate autorităţile/instituţiile publice 
cu atribuţii de control, constatare şi sancţionare a 
contravenţiilor au obligaţia, corespunzător 
domeniilor aflate în responsabilitatea acestora, 
ca, în termen de 3 luni de la data intrării în 
vigoare a prezentei legi, să elaboreze şi să 
difuzeze materiale documentare şi ghiduri şi să 
aloce pe pagina de internet secţiuni special 
dedicate informării publice privind: 
a) legislaţia în vigoare referitoare la constatarea 
şi sancţionarea contravenţiilor; 
b) drepturile şi obligaţiile acestor 
autorităţi/instituţii publice în desfăşurarea 
activităţilor de constatare a contravenţiilor şi 
aplicare a sancţiunilor contravenţionale, precum 
şi drepturile şi obligaţiile persoanelor care sunt 
supuse acestor activităţi; 
c) indicarea, distinct, a faptelor contravenţionale 
pentru care autoritatea/instituţia publică are 
competenţe de constatare şi aplicare a 
sancţiunilor contravenţionale, precum şi a 
sancţiunilor şi/sau a altor măsuri aplicabile. 
(2) Autorităţile/instituţiile publice cu atribuţii de 
control, potrivit domeniilor de competenţă, au 
obligaţia să îndrume persoanele interesate în 
vederea unei aplicări corecte şi unitare a 
prevederilor legale. 
(3) În realizarea activităţii de îndrumare 
prevăzută la alin.(2), autorităţile/instituţiile 
publice cu atribuţii de control au obligaţia: 

Nemodificat 
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Nr. 
crt. 

Text Senat 
Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivarea  

amendamentelor propuse 
a) să elaboreze proceduri de îndrumare şi control 
care să fie utilizate de către toate persoanele 
competente să efectueze activitatea de control; 
b) să afişeze pe site-urile proprii speţele cu 
frecvenţă ridicată şi soluţiile de îndrumare emise 
în aceste cazuri, precum şi procedurile elaborate 
conform lit.a); 
c) ca în fiecare activitate de control să exercite 
activ rolul de îndrumare a persoanelor controlate 
oferind, conform procedurilor, indicaţiile şi 
orientările necesare pentru evitarea pe viitor a 
încălcării prevederilor legale. 
(4) Autoritatea administraţiei publice centrale cu 
atribuţii de coordonare la nivel naţional a 
domeniului mediul de afaceri are obligaţia ca, în 
termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a 
prezentei legi, de a dezvolta şi opera un portal 
dedicat oferirii în mod centralizat de servicii 
online şi resurse în vederea informării în ceea ce 
priveşte aspectele prevăzute la alin.(1). 

5. Art.4.- (1) În cazul constatării săvârşirii uneia 
dintre contravenţiile prevăzute în dispoziţiile  
legale  prevăzute  în  anexa  nr.1,  agentul  
constatator  încheie  un  proces-verbal de 
constatare a contravenţiei prin care se aplică 
sancţiunea avertismentului şi la care anexează un 
plan de remediere, cu respectarea prevederilor 
prezentei legi. În această situaţie, nu se aplică 
sancţiuni contravenţionale complementare. 
(2) Agentul constatator nu întocmeşte un plan de 
remediere, caz în care se aplică doar sancţiunea 
avertismentului, în următoarele situaţii: 
a) în cazul în care, în cursul derulării controlului, 
contravenientul îşi îndeplineşte obligaţia legală; 

Nemodificat 
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Nr. 
crt. 

Text Senat 
Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivarea  

amendamentelor propuse 
b) în cazul în care contravenţia săvârşită nu este 
continuă. 
(3) Sancţiunea avertismentului se aplică conform 
alin.(1) şi (2) şi în situaţia în care actul normativ 
de stabilire şi sancţionare a contravenţiilor 
prevăzut în anexa nr.1 stabileşte expres 
excluderea de la aplicare a avertismentului. 
(4) Responsabilitatea îndeplinirii măsurilor de 
remediere revine persoanei care, potrivit legii, 
poartă răspunderea contravenţională pentru 
faptele constatate. 
(5) Modelul planului de remediere care se 
anexează la procesul-verbal de constatare a 
contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii este 
prevăzut în anexa nr.2. 

6. Art.5.- Dacă o persoană săvârşeşte mai multe 
contravenţii, inclusiv din cele prevăzute în 
dispoziţiile legale prevăzute în anexa nr.1, 
constatate în acelaşi timp de acelaşi agent 
constatator, se încheie un singur proces-verbal 
de constatare a contravenţiei şi de aplicare a 
sancţiunii, cu respectarea prevederilor art. 4, la 
care se anexează, după caz, un plan de 
remediere. Pentru contravenţiile care nu sunt 
prevăzute în dispoziţiile legale prevăzute în 
anexa nr.1, rămân aplicabile dispoziţiile din 
actele normative care le stabilesc şi 
sancţionează. 

Nemodificat  

7. Art.6.- (1) Agentul constatator are obligaţia să 
verifice în registrul unic de control şi în 
evidenţele autorităţii/instituţiei publice din care 
face parte, dacă contravenientul a beneficiat de 
prevederile art.4. 

Nemodificat  
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Nr. 
crt. 

Text Senat 
Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivarea  

amendamentelor propuse 
(2) În cazul persoanelor care nu sunt obligate să 
ţină registrul unic de control reglementat de 
Legea nr.252/2003 privind registrul unic de 
control, agentul constatator are obligaţia să 
verifice în evidenţele autorităţii/instituţiei 
publice din care face parte dacă contravenientul 
a beneficiat de prevederile art.4. 
(3) Agentul constatator are obligaţia să facă 
menţiuni în registrul unic de control cu privire la 
planul de remediere. Prevederile art. 4 din Legea 
nr. 252/2003 rămân aplicabile. 
(4) Nu se aplică prevederile art.4 şi 5, în cazul 
neprezentării registrului unic de control la 
solicitarea organelor de control specializate. 
Prevederile art. 3 alin.(5), art.7 lit.b) şi art.8 
alin.(1) lit.b) din Legea nr.252/2003 rămân 
aplicabile. 

8. Art.7.- Încălcarea dispoziţiilor art. 4 alin. (1) şi 
(2) atrage nulitatea procesului-verbal de 
constatare a contravenţiei. Dacă încălcarea 
dispoziţiilor art.4 alin.(1) şi (2) vizează doar o 
parte din contravenţiile constatate şi sancţionate 
prin proces-verbal, acesta este nul numai în 
privinţa acestor contravenţii. 

Nemodificat  

9. Art.8.- (1) În termen de maximum 10 zile 
lucrătoare de la data expirării termenului de 
remediere, autoritatea/instituţia publică cu 
atribuţii de control are obligaţia să reia controlul, 
şi să completeze partea a II-a a planului de 
remediere anexat la procesul-verbal de 
constatare a contravenţiei şi de aplicare a 
sancţiunii şi, dacă este cazul, registrul unic de 
control, cu menţiuni privind modalitatea de 

Nemodificat  
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Nr. 
crt. 

Text Senat 
Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivarea  

amendamentelor propuse 
respectare a măsurilor de remediere dispuse. 
(2) În situaţia în care, cu ocazia reluării 
controlului, se constată neîndeplinirea de către 
contravenient a obligaţiilor legale conform 
măsurilor de remediere stabilite, în termenul 
acordat, agentul constatator încheie un alt 
proces-verbal de constatare a contravenţiei şi de 
aplicare a sancţiunii, prin care se constată 
săvârşirea de contravenţii şi se aplică 
sancţiunea/sancţiunile contravenţionale, altele 
decât avertisment, cu respectarea legislaţiei care 
stabileşte şi sancţionează contravenţiile 
prevăzute în dispoziţiile legale prevăzute în 
anexa nr.1. 
 

10. Art.9.- (1) În  cazul  în  care, în termen de 3 ani 
de la data încheierii procesului-verbal de 
constatare a contravenţiei şi de aplicare a 
sancţiunii în condiţiile prevăzute la art. 4, 
contravenientul săvârşeşte din nou aceeaşi 
contravenţie, sunt direct aplicabile prevederile 
legale în vigoare privind constatarea şi 
sancţionarea contravenţiilor. 
(2)  În  cazul  în  care, în termen de 3 ani de la 
data încheierii procesului-verbal de constatare a 
contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii în 
condiţiile prevăzute la art. 5, contravenientul 
săvârşeşte din nou una sau mai multe dintre 
contravenţiile prevăzute în dispoziţiile legale 
prevăzute în anexa nr.1, sunt direct aplicabile 
prevederile legale în vigoare privind constatarea 
şi sancţionarea contravenţiilor. 
 

Nemodificat  
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Nr. 
crt. 

Text Senat 
Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivarea  

amendamentelor propuse 
11. Art.10.-  

(1) Începând cu data intrării în vigoare a 
prezentei legi, pentru constatarea şi sancţionarea 
contravenţiilor prevăzute în anexa nr. 1 se aplică 
dispoziţiile prezentei legi. 
(2) Dispoziţiile prezentei legi se completează cu 
prevederile Ordonanţei Guvernului nr.2/2001 
privind regimul juridic al contravenţiilor, 
aprobată cu modificări şi completări prin Legea 
nr.180/2002, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
(3) Anexa nr.2 poate fi modificată şi/sau 
completată prin hotărâre a Guvernului. 

Art.10.-  
(1)Nemodificat 
 
 
 
(2)Nemodificat 
 
 
 
 
 
(3)Nemodificat 
 
(4) Contravenţiile stabilite prin Hotărâre a 
Guvernului pot completa corespunzător Anexa 
nr.1 a prezentei legi, prin Hotărâre a 
Guvernului.  
 
Autor: Comisia pentru buget, finanţe şi bănci 
 
 

 

12. Art.11.- Anexele nr.1 şi 2 fac parte integrantă 
din prezenta lege. 

Nemodificat  

13. Art.12.- Prezenta lege intră în vigoare la 30 de 
zile de la data publicării în Monitorul Oficial al 
României, Partea I. 

Nemodificat  

14. Anexa nr.1 
 
CONTRAVENŢIILE 
CARE INTRĂ SUB INCIDENŢA PREZENTEI 
LEGI 
 
  

Anexa nr.1 
 
Pct.1-61 Nemodificate 
Pct. 63-91 Nemodificate 
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Nr. 
crt. 

Text Senat 
Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivarea  

amendamentelor propuse 
1. Art.23, pentru încălcarea prevederilor art.5, 
art.7 alin.(1), art. 8 alin. (2), art. 9 alin. (1) şi (4), 
art. 11 şi art. 12 din Legea nr.279/2005 privind 
ucenicia la locul de muncă, republicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 498 
din 7 august 2013; 
2. Art.217 alin. (1) lit. c) din Legea dialogului 
social nr. 62/2011, republicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 625 din 31 
august 2012, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
3. Art.13 alin. (1) din Legea nr.67/2006 privind 
protecţia drepturilor salariaţilor în cazul 
transferului întreprinderii, al unităţii sau al unor 
părţi ale acestora, publicată în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, nr. 276 din 28 martie 
2006; 
4. Art.113 lit. a), b), e) şi h) din Legea 
nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru 
şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, 
publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 103 din 6 februarie 2002, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
5. Art.9 din Legea nr.467/2006 privind stabilirea 
cadrului general de informare şi consultare a 
angajaţilor, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 1006 din 18 decembrie 
2006; 
6. Art.35 alin. (1) din Legea nr.335/2013 privind 
efectuarea stagiului pentru absolvenţii de 
învăţământ superior, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr.776 din 12 
decembrie 2013, cu modificările ulterioare; 
7. Art.39 alin. (2), pentru încălcarea prevederilor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12 
 

Nr. 
crt. 

Text Senat 
Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivarea  

amendamentelor propuse 
art.13 lit. c), art.39 alin.(6) lit. a) pentru 
încălcarea prevederilor art.9 alin. (1), art.39 
alin.(6) lit.b) pentru încălcarea prevederilor 
art.14 şi 15, art. 39 alin. (8) lit. a), pentru 
încălcarea prevederilor art. 12 alin. (1) lit. d), art. 
13 lit. g) şi art. 18 alin.(6), precum şi art.40 din 
Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 
319/2006, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 646 din 26 iulie 2006, cu 
modificările ulterioare; 
8. Art.23 alin. (1) din Legea nr.200/2006 privind 
constituirea şi utilizarea Fondului de garantare 
pentru plata creanţelor salariale, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 453 
din 25 mai 2006, cu modificările ulterioare; 
9. Art.36 din Legea Arhivelor Naţionale 
nr.16/1996, republicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 293 din 22 aprilie 2014; 
10. Art.50 alin. (1) din Legea nr.477/2003 
privind pregătirea economiei naţionale şi a 
teritoriului pentru apărare, republicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 201 
din 21 martie 2014; 
11. Art.33 alin. (1) lit.a) din Legea nr.132/1997 
privind rechiziţiile de bunuri şi prestările de 
servicii în interes public, republicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 261 
din 10 aprilie 2014; 
12. Art.16 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.95/2002 privind industria de 
apărare, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.463 din 28 iunie 2002, 
aprobată cu modificări şi completări prin Legea 
nr. 44/2003, cu modificările şi completările 
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Nr. 
crt. 

Text Senat 
Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivarea  

amendamentelor propuse 
ulterioare; 
13. Art.35 alin. (1) din Legea nr.232/2016 
privind industria naţională de apărare, precum şi 
pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 972 din 5 decembrie 
2016; 
14. Art.9 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.94/2000 privind retrocedarea 
unor bunuri imobile care au aparţinut 
cultelor religioase din România, republicată 
în Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr.797 din 1 septembrie 2005, cu modificările 
şi completările ulterioare; 
15. Art.24 din Ordonanţa Guvernului nr.20/1994 
privind măsuri pentru reducerea riscului seismic 
al construcţiilor existente, republicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 806 
din 19 decembrie 2013, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
16. Art.22 alin.(1) lit.c) şi j) din Hotărârea 
Guvernului nr.857/2011 privind stabilirea şi 
sancţionarea contravenţiilor la normele din 
domeniul sănătăţii publice, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 621 
din 1 septembrie 2011, cu completările 
ulterioare; 
17. Art.1 lit.a), b), f), g) şi j) din Legea 
nr.12/1990 privind protejarea populaţiei 
împotriva unor activităţi de producţie, comerţ 
sau prestări de servicii ilicite, republicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 121 
din 18 februarie 2014; 
18. Art.68 lit. a)-d) din Ordonanţa Guvernului 
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Nr. 
crt. 

Text Senat 
Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivarea  

amendamentelor propuse 
nr.39/2005 privind cinematografia, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.704 
din 4 august 2005, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr. 328/2006, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
19. Art.1392 lit.a)-c) din Legea nr.8/1996 
privind dreptul de autor şi drepturile conexe, 
publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.60 din 26 martie 1996, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
20. Art.75 lit.e) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.105/2001 privind frontiera de stat 
a României, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 352 din 30 iunie 2001, 
aprobată cu modificări prin Legea nr. 243/2002, 
cu modificările şi completările ulterioare; 
21. Art.360 alin. (1) lit. a) din Legea educaţiei 
naţionale nr.1/2011, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 10 
ianuarie 2011, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
22. Art.31 lit. c) şi d) din Legea nr.589/2004 
privind regimul juridic al activităţii electronice 
notariale, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 1227 din 20 decembrie 
2004; 
23. Art.19 din Legea nr.135/2007 privind 
arhivarea documentelor în formă electronică, 
republicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.138 din 25 februarie 2014, pentru 
nerespectarea prevederilor art. 6 din acelaşi act 
normativ; 
24. Art.22 lit.a) şi lit.c)-f) din Legea nr.365/2002 
privind comerţul electronic, republicată în 
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Nr. 
crt. 

Text Senat 
Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivarea  

amendamentelor propuse 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 959 
din 29 noiembrie 2006, cu modificările 
ulterioare; 
25. Art. 5 lit. a) din Legea nr.455/2001 privind 
semnătura electronică, republicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 316 din 30 
aprilie 2014; 
26. Art.15 lit. c)-e), j), n), p) şi q) din Hotărârea 
Guvernului nr.1267/2010 privind eliberarea 
certificatelor de clasificare, a licenţelor şi 
brevetelor de turism, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 866 din 23 
decembrie 2010, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
27. Art.3 alin.(1) din Hotărârea Guvernului 
nr.237/2001 pentru aprobarea Normelor cu 
privire la accesul, evidenţa şi protecţia turiştilor 
în structuri de primire turistice, republicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 649 
din 12 septembrie 2008; 
28. Art.4 din Hotărârea Guvernului nr.559/2001 
privind unele măsuri de comercializare a 
produselor alimentare şi nealimentare în 
staţiunile turistice, publicată în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, nr. 335 din 22 iunie 2001; 
29. Art.4 lit.b) din Hotărârea Guvernului 
nr.511/2001 privind unele măsuri de organizare 
a activităţii de agrement în staţiunile turistice, 
publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.307 din 11 iunie 2001, cu 
modificările ulterioare; 
30. Art.8 alin.(1) lit. b), d), f), h), i), l), m) şi o) 
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre 
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Nr. 
crt. 

Text Senat 
Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivarea  

amendamentelor propuse 
şi controlul activităţilor desfăşurate pe plajă, 
publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.220 din 10 martie 2006, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr.274/2006, 
cu modificările şi completările ulterioare; 
31. Art.10 lit.a) şi lit.f)-h) din Hotărârea 
Guvernului nr.452/2003 privind desfăşurarea 
activităţii de agrement nautic, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 282 
din 23 aprilie 2003; 
32. Art.7 lit.d), e) şi g) din Hotărârea Guvernului 
nr.263/2001 privind amenajarea, omologarea, 
întreţinerea şi exploatarea pârtiilor şi traseelor de 
schi pentru agrement, republicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 649 din 12 
septembrie 2008; 
33. Art.31 din Ordonanţa Guvernului 
nr.107/1999 privind activitatea de comercializare 
a pachetelor de servicii turistice, republicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 448 
din 16 iunie 2008; 
34. Art.58 lit. a), b) şi d), art. 59 lit. b)-d), art.60 
lit. e), art.61 lit. b), precum şi art. 63 lit. h) din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.23/2008 
privind pescuitul şi acvacultura, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 180 
din 10 martie 2008, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr. 317/2009, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
35. Art.32 alin. (1) lit. d) şi f) din Legea 
zootehniei nr.72/2002, republicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 235 din 2 
aprilie 2014; 
36. Art.18 alin. (1) lit. b)-f) din Legea apiculturii 
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Nr. 
crt. 

Text Senat 
Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivarea  

amendamentelor propuse 
nr.383/2013, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 14 din 9 ianuarie 2014, 
cu modificările ulterioare; 
37. Art.13 lit. a)-c) şi lit.f) din Legea 
nr.297/2013 privind stabilirea relaţiilor 
contractuale din sectorul laptelui şi al produselor 
lactate, precum şi recunoaşterea organizaţiilor de 
producători din sectorul laptelui şi al produselor 
lactate, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 709 din 19 noiembrie 
2013; 
38. Art.14 alin. (1) lit. g), h) şi 1) din Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr.23/2010 privind 
identificarea şi înregistrarea suinelor, ovinelor, 
caprinelor şi ecvideelor, precum şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative, 
publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 201 din 30 martie 2010, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr.191/2012; 
39. Art.31 pct. 1 lit. a) şi d), precum şi pct. 4 lit. 
c)-e) din Ordonanţa Guvernului nr.4/1995 
privind fabricarea, comercializarea şi utilizarea 
produselor de uz fitosanitar pentru combaterea 
bolilor, dăunătorilor şi buruienilor în agricultură 
şi silvicultură, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 18 din 30 ianuarie 1995, 
aprobată cu modificări prin Legea nr.85/1995, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
40. Art.3 alin. (1) lit. h) şi i) din Hotărârea 
Guvernului nr.1230/2012 privind stabilirea unor 
măsuri pentru aplicarea prevederilor 
Regulamentului (CE) nr.1.107/2009 al 
Parlamentului European şi al Consiliului din 21 
octombrie 2009 privind introducerea pe piaţă a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



18 
 

Nr. 
crt. 

Text Senat 
Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivarea  

amendamentelor propuse 
produselor fitosanitare şi de abrogare a 
Directivelor 79/117/CEE şi 91/414/CEE ale 
Consiliului, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 876 din 21 decembrie 
2012; 
41. Art.18-20 din Ordonanţa Guvernului 
nr.136/2000 privind măsurile de protecţie 
împotriva introducerii şi răspândirii 
organismelor de carantină dăunătoare plantelor 
sau produselor vegetale în România, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 431 
din 2 septembrie 2000, aprobată cu modificări 
prin Legea nr.214/2001, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
42. Art.1071, 1101, 111 lit.a), e), g) şi h) din 
Legea fondului funciar nr.18/1991, republicată 
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1 
din 5 ianuarie 1998, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
43. Art.65 alin. (1) lit. b), c), e)-g), n), p), s), ş), 
ţ) şi aa) din Legea viei şi vinului în sistemul 
organizării comune a pieţei vitivinicole 
nr.164/2015, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 472 din 30 iunie 2015, cu 
modificările ulterioare; 
44. Art.2 alin. (1) lit. c) din Hotărârea 
Guvernului nr.131/2013 pentru stabilirea 
măsurilor şi sancţiunilor necesare în vederea 
respectării prevederilor Regulamentului (CE) 
nr.834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 
privind producţia ecologică şi etichetarea 
produselor ecologice, precum şi de abrogare a 
Regulamentului (CEE) nr.2.092/91, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 194 
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Nr. 
crt. 

Text Senat 
Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivarea  

amendamentelor propuse 
din 5 aprilie 2013; 
45. Art.II alin. (2) lit. b) din Ordonanţa 
Guvernului nr.29/2014 pentru modificarea art. 6 
alin.(2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.34/2000 privind produsele agroalimentare 
ecologice, precum şi pentru stabilirea unor 
măsuri în domeniul produselor agroalimentare 
ecologice, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.639 din 30 august 2014, 
aprobată prin Legea nr. 30/2015; 
46. Art.16 lit. a) pentru încălcarea prevederilor 
art.9 alin.(1), art.11 şi art.13 alin.(1) din Legea 
nr.312/2003 privind producerea şi valorificarea 
legumelor, republicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 548 din 10 august 2007; 
47. Art.29 din Legea pomiculturii nr.348/2003, 
republicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 300 din 17 aprilie 2008, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
48. Art.112 lit. c), d) şi g) din Hotărârea 
Guvernului nr.267/2004 privind instituirea 
Sistemului de clasificare a carcaselor de porcine, 
bovine şi ovine, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 228 din 16 martie 2004, 
cu modificările şi completările ulterioare; 
49. Art.45 lit.e) şi f) din Legea nr.266/2002 
privind producerea, prelucrarea, controlul şi 
certificarea calităţii, comercializarea seminţelor 
şi a materialului săditor, precum şi testarea şi 
înregistrarea  soiurilor  de plante, republicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.239 
din 3 aprilie 2014; 
50. Art.14 alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.12/2006 pentru stabilirea unor 
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Nr. 
crt. 

Text Senat 
Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivarea  

amendamentelor propuse 
măsuri de reglementare a pieţei pe filiera 
cerealelor şi a produselor procesate din cereale, 
publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 184 din 27 februarie 2006, aprobată 
cu modificări prin Legea nr. 225/2006, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
51. Art.26 din Hotărârea Guvernului 
nr.1336/2002 privind instituirea Sistemului 
naţional de gradare a seminţelor de consum, 
publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 888 din 9 decembrie 2002, cu 
completările ulterioare; 
52. Art.21 lit. a)-g) din Normele metodologice 
de aplicare a prevederilor Legii nr.101/2014 
privind măsuri de reglementare a depozitării 
seminţelor de consum şi a regimului 
certificatelor de depozit pentru acestea, aprobate 
prin Hotărârea Guvernului nr.169/2015, 
publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 202 din 26 martie 2015; 
53. Art.31 alin. (2) lit. a) şi c) din Legea 
nr.55/2006 privind siguranţa feroviară, publicată 
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 
322 din 10 aprilie 2006, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
54. Art.87 pct.2, 18, 40, 42 şi 58 din Legea 
apelor nr.107/1996, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 244 din 8 
octombrie 1996, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
55. Art.21 lit.d), g) şi i) din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.244/2000 privind 
siguranţa barajelor, republicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 96 din 4 
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Nr. 
crt. 

Text Senat 
Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivarea  

amendamentelor propuse 
februarie 2002, cu modificările ulterioare; 
56. Art.21 lit. c) din Legea siguranţei digurilor 
nr.259/2010, republicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 191 din 18 martie 2014; 
57. Art.3 alin. (2), alin. (3) lit. a) şi b), art. 4 lit. 
a) şi b), art. 6 lit. a) şi c), art. 7 alin. (1) lit. d) şi 
f), art. 9 lit. f), art. 10 lit. a), art. 12 lit. a)-d), g) şi 
h), art. 13 alin. (1) lit. e) şi f) şi alin. (2), art. 15 
alin. (1) lit. c) şi e), art. 16 alin. (3), art. 17 lit. a) 
şi e), art. 19 alin. (4) lit. g)-i), m) şi o), art. 21 lit. 
a) şi b) din Legea nr.171/2010 privind stabilirea 
şi sancţionarea contravenţiilor silvice, publicată 
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 
513 din 23 iulie 2010, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
58. Art.8 alin. (1) lit. b) din Legea nr.56/2010 
privind accesibilizarea fondului forestier 
naţional, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 183 din 23 martie 2010, 
cu modificările ulterioare; 
59. Art.48 alin. (1) lit. a), pentru încălcarea 
prevederilor art.23 alin. (1) lit. m), art. 48 
alin.(1) lit.c1) şi art. 48 alin. (1) lit. d), pentru 
încălcarea prevederilor art. 17 alin. (1) din Legea 
vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic 
nr.407/2006, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.944 din 22 noiembrie 
2006, cu modificările şi completările ulterioare; 
60. Art.10 lit. f)-h) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.28/1999 privind obligaţia 
operatorilor economici de a utiliza aparate de 
marcat electronice fiscale, republicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75 
din 21 ianuarie 2005, cu modificările şi 
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Nr. 
crt. 

Text Senat 
Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivarea  

amendamentelor propuse 
completările ulterioare; 
 
61. Art.336 alin.(1) lit. a), b), d), e), f), h), s) şi 
ş), art.337 alin. (1) din Legea nr.207/2015 
privind Codul de procedură fiscală, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 547 
din 23 iulie 2015, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
 
62. Art.16 din Legea nr.145/2014 pentru 
stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei 
produselor din sectorul agricol, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.794 
din 31 octombrie 2014, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
63. Art.651 lit.l) din Hotărârea Guvernului 
nr.707/2006 pentru aprobarea Regulamentului de 
aplicare a Codului vamal al României, publicată 
în Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr.520 din 15 iunie 2006, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
64. Art.7 lit.a) şi b) din Legea nr.252/2003 
privind registrul unic de control, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.429 
din 18 iunie 2003; 
65. Art.73 pct.5, 6, 8-11, 13, 14, 17-19 şi 22 din 
Ordonanţa Guvernului nr.99/2000 privind 
comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, 
republicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 603 din 31 august 2007, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
66. Art.2703 alin. (1) şi (2) din Legea 
societăţilor nr.31/1990, republicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 1066 din 17 

 
 
61. Art.336 alin.(1) lit. a), b), d), e), f), h), s) şi ş), 
alin.(31) şi (32), art.337 alin. (1) din Legea 
nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, 
publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 547 din 23 iulie 2015, cu modificările 
şi completările ulterioare; 
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Nr. 
crt. 

Text Senat 
Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivarea  

amendamentelor propuse 
noiembrie 2004, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
67. Art.45 din Legea nr.26/1990 privind registrul 
comerţului, republicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 49 din 4 februarie 1998, 
cu modificările şi completările ulterioare; 
68. Art.24 din Legea nr. 15/1994 privind 
amortizarea capitalului imobilizat în active 
corporale şi necorporale, republicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 242 
din 31 mai 1999, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
69. Art.337 alin. (1) din Legea nr.85/2014 
privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi 
de insolvenţă, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 466 din 25 iunie 2014, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
70. Art.14 alin. (1) lit. d) din Legea nr.52/2011 
privind exercitarea unor activităţi cu caracter 
ocazional desfăşurate de zilieri, republicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 947 
din 22 decembrie 2015; 
71. Art.3 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.193/2002 privind introducerea 
sistemelor moderne de plată, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 942 
din 23 decembrie 2002, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr.250/2003, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
72. Art.23 din Legea nr.672/2002 privind auditul 
public intern, republicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 856 din 5 decembrie 
2011, cu modificările ulterioare; 
73. Art.10, 11 şi 13 din Legea nr.158/2008 
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Nr. 
crt. 

Text Senat 
Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivarea  

amendamentelor propuse 
privind publicitatea înşelătoare şi publicitatea 
comparativă, republicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 454 din 24 iulie 2013; 
74. Art.50 alin. (1) lit. d), pentru încălcarea 
art.18-20 şi a art. 25 din Ordonanţa Guvernului 
nr.21/1992 privind protecţia consumatorilor, 
republicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 208 din 28 martie 2007, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
75. Art.12 din Hotărârea Guvernului nr.947/2000 
privind modalitatea de indicare a preţurilor 
produselor oferite consumatorilor spre vânzare, 
republicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 643 din 9 septembrie 2008, cu 
modificările ulterioare; 
76. Art.36 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului 
nr.41/1998 privind taxele în domeniul protecţiei 
proprietăţii industriale şi regimul de utilizare a 
acestora, republicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 959 din 29 noiembrie 
2006, cu modificările ulterioare; 
77. Art.8 lit. d) din Instrucţiunile de metrologie 
legală IML 8-01 „Preambalarea unor produse în 
funcţie de masă sau volum” aprobate prin 
Hotărârea Guvernului nr.530/2001, republicată 
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 
528 din 11 iunie 2004, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
78. Art.493 alin. (2) lit. a) şi b) şi alin. (4) din 
Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, 
publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 688 din 10 septembrie 2015, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
79. Art.26 alin. (1) lit. d), e), f), g) şi j) din Legea 
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Nr. 
crt. 

Text Senat 
Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivarea  

amendamentelor propuse 
nr.50/1991 privind autorizarea executării 
lucrărilor de construcţii, republicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 933 din 13 
octombrie 2004, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
80. Art.32 alin. (1) lit.a)-c) din Legea 
nr.372/2005 privind performanţa energetică a 
clădirilor, republicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 764 din 30 septembrie 
2016; 
81. Art.47 alin.(1)-(4) din Legea serviciilor 
comunitare de utilităţi publice nr.51/2006, 
republicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 121 din 5 martie 2013, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
82. Art.39 alin.(3) şi alin.(4) lit.a) şi b) din Legea 
serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare 
nr.241/2006, republicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.679 din 7 septembrie 
2015; 
83. Art.30 alin.(1) lit. b), c) şi e) şi alin.(2) şi (3) 
din Legea serviciului de salubrizare a 
localităţilor nr.101/2006, republicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.658 
din 8 septembrie 2014, cu modificările 
ulterioare; 
84. Art.37 din Legea serviciului de iluminat 
public nr.230/2006, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 517 din 15 
iunie 2006; 
85. Art.20 din Ordonanţa Guvernului nr.21/2002 
privind gospodărirea localităţilor urbane şi 
rurale, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 86 din 1 februarie 2002, 
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Nr. 
crt. 

Text Senat 
Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivarea  

amendamentelor propuse 
aprobată cu modificări şi completări prin Legea 
nr. 515/2002; 
86.  Art.6 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului 
nr.9/2011 privind stabilirea unor măsuri pentru 
punerea în aplicare a Regulamentului (CE) 
nr.1.005/2009 al Parlamentului European şi al 
Consiliului din 16 septembrie 2009 privind 
substanţele care diminuează stratul de ozon şi de 
abrogare a Ordonanţei Guvernului nr.89/1999 
privind regimul comercial şi introducerea unor 
restricţii la utilizarea hidrocarburilor halogenate 
care distrug stratul de ozon, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 78 
din 31 ianuarie 2011, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr. 252/2011; 
87. Art.53 alin. (1) lit. c), i), j) şi 1) din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2007 
privind regimul ariilor naturale protejate, 
conservarea habitatelor naturale, a florei şi 
faunei sălbatice, publicată în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, nr. 442 din 29 iunie 2007, 
aprobată cu modificări şi completări prin Legea 
nr. 49/2011, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
88. Art.23 alin. (1) lit. a), pentru încălcarea 
prevederilor art.5 lit.g) din Legea nr.24/2007 
privind reglementarea şi administrarea spaţiilor 
verzi din intravilanul localităţilor, republicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.764 
din 10 noiembrie 2009, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
89. Art.8 alin. (1) lit. a), pentru încălcarea 
prevederilor art. 5 lit. d) şi m) din Legea 
nr.54/2012 privind desfăşurarea activităţilor de 
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Nr. 
crt. 

Text Senat 
Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivarea  

amendamentelor propuse 
picnic, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.201 din 27 martie 2012; 
90. Art.12 pct. 8, 13 şi 36 din Legea nr.82/1993 
privind constituirea Rezervaţiei Biosferei „Delta 
Dunării”, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 283 din 7 decembrie 
1993, cu modificările şi completările ulterioare; 
91. Art.10 lit.j) şi u) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.28/1999 privind obligaţia 
operatorilor economici de a utiliza aparate de 
marcat electronice fiscale, republicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.75 
din 21 ianuarie 2005, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
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Nr. 
crt. 

Text Senat 
Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivarea  

amendamentelor propuse 
15. Anexa nr. 2

- MODEL - 
 

ANEXĂ 
la Procesul-verbal de constatare a 

contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii  
încheiat astăzi, ziua ………. luna ………..

 anul ……………. 
 

PARTEA I 
ziua ……….. luna ………… anul ………… 

 
Măsuri de remediere 

 
Nr. 
crt. 

Fapta 
săvârşită 

Măsuri de 
remediere

Termen 
de 

remediere
1.    
2.    
n.    

 
Alte menţiuni 

 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………

Nemodificat  
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Nr. 
crt. 

Text Senat 
Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivarea  

amendamentelor propuse 
…………………………………………………
……..  . 
 

Agent constatator/                                    Contravenient                    
Persoană competentă,         
 
           …………….                                  ……………. 
(numele, prenumele, semnătura)           (numele, prenumele, semnătura) 
                                                                               Ştampila 
 
                                                                         Martor 
                                                                           ........................... 
                                                              (numele, prenumele, semnătura) 

 
 
  

Contravenient 
 

………. 
(numele, prenumele, semnătura) 

Ştampila 
 

Martor 
………….. 

(numele, prenumele, semnătura) 
 

PARTEA a II-a 
ziua ……….. luna ………… anul ………… 

 
 

Modul de îndeplinire a măsurilor de 
remediere 

 
Nr. 
crt. 

Fapta săvârşită Mod de îndeplinire 

1.   
2.   
n.   

 
Alte menţiuni 

 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
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Nr. 
crt. 

Text Senat 
Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivarea  

amendamentelor propuse 
………………......................................................
..............................................................................
..............................................................................
.............................  . 
 

Agent constatator/                                    Contravenient                    
Persoană competentă,         
 
           …………….                                  ……………. 
(numele, prenumele, semnătura)           (numele, prenumele, semnătura) 
                                                                               Ştampila 
 
                                                                         Martor 
                                                                           ........................... 

                                                      (numele, prenumele, semnătura) 

Contravenient 
 

………. 
(numele, prenumele, semnătura) 

Ştampila 
 

Martor 
………….. 

(numele, prenumele, semnătura) 
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Anexa nr.2 

AMENDAMENTE RESPINSE de Comisia pentru Buget 

 
Nr 
Crt 
 

Textul Senatului 
 

Amendamente propuse Motivaţie 
1. pentru susţinere 
2. pentru respingere 

Camera decizională 

1. (3) Anexa nr.2 poate fi modificată şi/sau 
completată prin hotărâre a Guvernului. 
 

(3) Anexele nr.1 şi 2 pot fi modificate 
şi/sau completate prin hotărâre a 
Guvernului. 
 
Autor: Comisia pentru industrii şi 
servicii şi Comisia pentru apărare, 
ordine publică şi siguranţă naţională 

1. Şi anexa nr.1 să poată fi 
modificată şi sau completată 
prin hotărâre a Guvernului. 
2.Ca urmare a aprobării 
alin.(4).  

Camera Deputaţilor 

 
 
 
 

AMENDAMENTE RESPINSE de Comisia pentru Juridică 

Autor deputat Marton Arpad UDMR 

 
   
Art. 2. – În sensul prezentei legi, termenii 
au următoarele semnificaţii: 
a) plan de remediere – anexă la procesul-
verbal de constatare şi sancţionare a 
contravenţiei întocmit în condiţiile 
prevăzute la art. 4, prin care agentul 
constatator stabileşte măsuri şi termene de 
remediere;  
 

Art. 2. – În sensul prezentei legi, termenii 
au următoarele semnificaţii: 
a) plan de remediere – anexă la procesul-
verbal de constatare şi sancţionare a 
contravenţiei, întocmit în condiţiile 
prevăzute la art. 4, prin care agentul 
constatator stabileşte măsuri şi termene de 
îndreptare/corectare a neregulilor;  
 

Planul de remediere stabileşte măsuri de remediere – 
definiţie circulară. 

d) persoane interesate –   Poate ar necesita definire, deoarece persoanele interesate pot 
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e) autorităţi/instituţii publice cu atribuţii 
de control -  

fi persoane fizice sau juridice, de drept public sau privat 
supuse controlului, în schimb pot fi ele însele 
autorităţi/instituţii publice cu atribuţii de control în raport cu 
alte persoane fizice sau juridice, de drept public sau privat. 
De asemenea autorităţile/instituţiile de control necesită 
definire, deoarece pot fi cu subordonare locală sau centrală, 
dar există contravenţii aplicate de mai multe instituţii 
/autorităţi cu subordonare centrală (ex. OUG 23/2008 
privind pescuitul şi acvacultura), cele aplicate de alte enitiăţi 
(Romsilva), precum şi în comun de cele centrale cele cu 
subordonare locală (OUG 34/2013 privind organizarea, 
administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente) 

b) termen de remediere – perioada de timp 
de maxim 90 de zile calendaristice de la 
data înmânării sau, după caz, a comunicării 
procesului-verbal de constatare a 
contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii 
încheiat în condiţiile art. 4, în care 
contravenientul are posibilitatea remedierii 
neregulilor constatate şi îndeplinirii 
obligaţiilor legale; durata termenului de 
remediere se stabileşte cu luarea în 
considerare a circumstanţelor săvârşirii 
faptei şi a duratei de timp necesare pentru 
îndeplinirea obligaţiilor legale; durata 
termenului de remediere stabilită de 
organul de control nu poate fi modificată.  
 

b) termen de remediere – pentru punerea 
în aplicare a planului de remediere, 
agentul constatator stabileşte perioada 
de timp necesară pentru îndeplinirea 
obligaţiilor legale; termenul este cuprins 
între data înmânării sau comunicării, după 
caz, a procesului-verbal de constatare a 
contravenţiei şi data stabilită pentru 
reluarea controlului, fiind stabilit cu 
luarea în considerare a circumstanţelor 
săvârşirii faptei şi a duratei de timp 
necesare îndreptării/corectării neregulilor; 
durata termenului de remediere stabilită de 
organul de control nu poate depăşi 90 de 
zile calendaristice şi nu poate fi supusă 
niciunei modificări. 
 

 

   
La art. 3 alin. (2) devine alin. (1) 
Art. 3 
(1) Autorităţile/Instituţiile publice cu 
atribuţii de control, potrivit domeniilor de 
competenţă, au obligaţia să îndrume 
persoanele interesate în vederea unei 
aplicări corecte şi unitare a prevederilor. 

 
 
(1) Autorităţile/Instituţiile publice cu 
atribuţii de control, potrivit domeniilor 
specifice de competenţă, au obligaţia să 
îndrume persoanele interesate în vederea 
unei aplicări corecte şi unitare a 

Prevederea are caracter de generalitate, ar trebui cuprins în 
primul alineat, urmând ca prevederi specifice să fie detaliate 
în alineatele următoare. 
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prevederilor 
Art. 3 alin. (3) pct. b) 
b) să afişeze pe site-urile proprii speţele cu 
frecvenţă ridicată şi soluţiile de îndrumare 
date de acestea, precum şi procedurile 
elaborate conform lit. a); 
 

Devine art. 3. pct.d (nou) Se referă la obligaţia autorităţilor/instituţiilor publice de a 
informa şi îndruma persoanele supuse controlului, aşadar 
face parte logic din prevederile art. 3 

4 alin. (1), iar art. 3 alin. (3) devine art. 4 
alin. (2) 

  

La anexa 1, pct. 14 
14. Art. 9 alin. (2) din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 privind 
retrocedarea unor bunuri imobile care au 
aparţinut cultelor religioase din România, 
republicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 797 din 1 
septembrie 2005, cu modificările şi 
completările ulterioare 

 
Propunem eliminarea 
 
 

Prevederile la care se face trimitere NU pot face obiectul 
contravenţiilor de natura celor care pot fi prevenite 
(obligaţia de soluţionare este imperativă, de ex., sau 
interdicţia de a greva imobilul de sarcini sau înstrăinarea 
acestuia atrage nulitatea absolută a actelor). 
Redăm textul art. 9 din OUG nr. 94/2000 
(1)Nerespectarea obligaţiilor prevăzute de prezenta 
ordonanţă de urgenţă atrage răspunderea contravenţională a 
instituţiei sau, după caz, a conducătorului instituţiei căreia îi 
incumbă respectarea acestor obligaţii. 

(2)Constituie contravenţii următoarele fapte: 
a)nerespectarea obligaţiei prevăzute la art. 1 alin. (7); 
b)nerespectarea obligaţiei prevăzute la art. 1 alin. (11); 
c)nerespectarea obligaţiei prevăzute la art. 2 alin. (2) de 
către unitatea deţinătoare; 
d)necomunicarea sau comunicarea în mod eronat a 
informaţiilor solicitate potrivit art. 3 alin. (8) şi (9); 
e)nerespectarea obligaţiei prevăzute la art. 8 alin. (1); 
f)încălcarea interdicţiei de înstrăinare prevăzute la art. 7 
alin. (1). 
 
Textele la care se face trimitere sunt: 
Art. 1 
(7)În situaţia în care imobilul retrocedat prin decizia 
Comisiei speciale de retrocedare se află în domeniul public 
al statului sau al unei unităţi administrativ-teritoriale, acesta 
urmează a fi scos din domeniul public, potrivit dispoziţiilor 
Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul 
juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, 
în termen de 30 de zile de la data rămânerii definitive a 
deciziei Comisiei speciale de retrocedare. 
 (11)Odată cu imobilele retrocedate în natură se restituie şi 
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bunurile mobile, dacă acestea au fost preluate împreună cu 
imobilul respectiv şi dacă acestea mai există la data 
depunerii cererii de retrocedare. Deţinătorul actual al 
imobilului, la solicitarea şi în prezenţa reprezentantului 
cultului religios care a depus cererea de retrocedare, va 
proceda la efectuarea inventarului bunurilor mobile 
existente în imobil, în termen de 30 de zile de la data 
depunerii cererii de retrocedare. În cazul nerespectării 
acestui termen se va urma procedura prevăzută la art. 46 
alin. (2)-(4) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al 
unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 
1945 - 22 decembrie 1989, republicată***), cu modificările 
şi completările ulterioare. 
Art. 2 
(2)În situaţiile prevăzute la alin. (1) Comisia specială de 
retrocedare va transmite cererea de retrocedare unităţii 
deţinătoare, care are obligaţia de a o soluţiona în termen de 
60 de zile de la data completării dosarului. 
Art. 3 
(8)Ministerele, prefecturile, primăriile, serviciile de cadastru 
şi birourile de carte funciară, precum şi celelalte instituţii 
publice au obligaţia de a furniza, la cererea scrisă a 
Comisiei speciale de retrocedare şi/sau a solicitantului 
retrocedării, în termen de 30 de zile, informaţii privind 
situaţia juridică a imobilelor care fac obiectul cererilor de 
restituire, în vederea fundamentării deciziilor. 
(9)În cazul în care deţinătorul bunului imobil solicitat nu 
este cunoscut, primăria în a cărei rază teritorială este situat 
imobilul solicitat, la cererea scrisă a Comisiei speciale de 
retrocedare, este obligată să identifice unitatea deţinătoare şi 
să comunice, în termen de 30 de zile, elementele de 
identificare a acesteia. 
Art. 8 
(1)Proprietarii care vor redobândi dreptul de proprietate 
asupra imobilelor în temeiul prezentei ordonanţe de urgenţă 
vor încheia cu deţinătorii actuali ai acestor imobile un 
protocol de predare-preluare, în mod obligatoriu, în termen 
de 60 de zile de la data rămânerii definitive a deciziei 
Comisiei speciale de retrocedare sau, după caz, a unităţii 
deţinătoare prevăzute la art. 2, termen după care, dacă 
protocolul nu a fost semnat, se va încheia în prezenţa 
executorului judecătoresc un proces-verbal de constatare 
unilaterală a preluării imobilului. 
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Art. 7 
(1)Sub sancţiunea nulităţii absolute, până la soluţionarea 
procedurilor administrative şi, după caz, judiciare, prevăzute 
de prezenta ordonanţă de urgenţă, este interzisă înstrăinarea, 
schimbarea destinaţiei, ipotecarea sau grevarea sub orice 
formă a imobilelor pentru care au fost depuse cereri de 
retrocedare în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă. 
 

 
 
 

        AMENDAMENTE RESPINSE de Comisia pentru Juridică 

Autor deputat Silviu Dehelean USR 

 
 

1. Alin. (3) si (4) al art. 10 se elimina. 
 

2. Art.3 alin.(3) lit. c) se completeaza dupa cum urmează: 

c) ca în fiecare activitate de control să exercite active rolul de îndrumare a persoanelor controlate oferind, conform 
procedurilor, indicaţiile şi orientările necesare pentru evitarea pe viitor a încălcării prevederilor legale. Despre 
îndeplinirea acestei obligaţii se va face menţiune expresă în procesul-verbal de control, arătându-se indicaţiile şi 
orientările oferite. 

3. La anexa 1, pct. 12 se elimina. 
 

4. La anexa 1, pct. 13 se elimina. 
 

5. La anexa 1, pct. 14 se elimina. 
 

6. La anexa 1, pct. 15 se elimina. 
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7. La anexa 1, pct. 30 se modifica astfel: 

30. Art. 8 alin. (1) lit. d), f), i), l), m), o) din Ordonanta de urgenta a Guvemului nr. 19/2006 privind utilizarea plajei 
Marii Negre si controlul activitatilor desfasurate pe plaja, publicata in Monitorul Oficial al Rornaniei, Partea I, nr. 
220 din 10 martie 2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.274/2006, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 
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