
 
 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
 
 
Comisia pentru drepturile omului, culte  
şi problemele minorităţilor naţionale   
    
 

PROCES  VERBAL 
al şedinţei comisiei din data de 13 octombrie 2005  

 
La şedinţă au participat un număr de 12 deputaţi, fiind absenţi domnii deputaţi Călin Popescu 

Tăriceanu din Grupul PNL, care este membru al Guvernului şi domnul Albu Gheorghe care face 
parte din Biroul Permanent. 

Şedinţa a fost condusă de domnul deputat Nicolae Păun, preşedintele comisiei, care, în 
deschidere, a supus aprobării proiectul ordinii de zi pe care au fost înscrise următoarele puncte:  
           1. Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.2/2001          
privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată prin Legea nr.180/2002 (P.L.X. 448/3 octombrie 
2005) 
           2. Analiză scrisori şi petiţii 

3. Diverse 
           Trecându-se la examinarea primului punct înscris pe ordinea de zi,  Proiectul de lege pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.2/2002 privind regimul juridic al 
contravenţiilor, aprobată prin Legea nr.180/2002, domnul preşedinte Nicolae Păun a făcut o serie de 
precizări: 
 
• Comisia noastră este sesizată pentru aviz; Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 
• Iniţiator Petru Călian - deputat PRM de Cluj. 
• Obiectul de reglementare îl constituie modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 

nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor în vederea înlăturării efectelor stării de 
insolvabilitate a contravenientului în activitatea de colectare a creanţelor cuvenite din amenzi 
prin înlocuirea amenzii cu sancţiunea obligării acesteia la prestarea unei activităţi în folosul 
comunităţii. 

• Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.  
• Guvernul, prin punctul de vedere exprimat, nu susţine adoptarea propunerii legislative, 

considerând că aceasta vine în contradicţie cu dispoziţiile în vigoare în materia contravenţiilor. 
De asemenea, consideră că înlocuirea sancţiunii amenzii cu prestarea unei activităţi în folosul 
comunităţii trebuie făcută cu consimţământul contravenientului pentru a nu veni în contradicţie 
cu prevederile art.42 din Constituţia României care interzice munca forţată. Se consideră că 
propunerea legislativă vine în contradicţie şi cu unele reglementări din Codul de procedură 
fiscală referitoare la procedura de executare silită a creanţelor bugetare.   
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• Consiliul Legislativ a avizat favorabil propunerea legislativă. 
• Senatul a adoptat proiectul de Lege în şedinţa din 27 septembrie 2005, aducând modificări şi 

completări la forma iniţiatorului în concordanţă cu normele de tehnică legislativă.  
• Termenul de depunere al raportului: 20 octombrie 2005. 

Înscris la cuvânt, domnul deputat Chiper Gheorghe a propus acordarea unui aviz favorabil, 
menţionând în cuvântul domniei sale că iniţiatorul a propus o serie de modificări Ordonanţei 
Guvernului pe care Senatul şi le-a însuşit în vederea soluţionării cazurilor în care contravenţiile sunt 
înlocuite în cazul constatării stării de insolvabilitate a contravenientului cu sancţiunea obligării 
acestuia la prestarea unei activităţi în folosul comunităţii. 

Domnul preşedinte a precizat însă că activitatea în folosul comunităţii trebuie făcută cu 
consimţământul contravenientului pentru a nu veni în contradicţie cu prevederile art.42 din 
Constituţia României. 

Domnul deputat Teodor Mircea Iustian a întrebat dacă în textul legii există posibilitatea ca 
înainte de a stabili ca ultimă alternativă prestarea de muncă în folosul societăţii există şi alternativa 
executării silite. 

Domnul deputat Chiper Gheorghe a răspuns întrebării, precizând că pentru a preveni acest 
lucru, la art.9 după alin.2 s-a introdus un nou alineat (3) cu următorul cuprins: “În cazul în care 
contravenientul nu a achitat în termen de 30 de zile de la rămânerea definitivă a sancţiunii şi nu 
există posibilitatea executării silite, organul din care face parte agentul constatator va sesiza instanţa 
de judecată pe a cărei rază teritorială s-a săvârşit contravenţia în vederea înlocuirii amenzii cu 
sancţiunea obligării acestuia la prestarea unei activităţi în folosul comunităţii, ţinându-se seama de 
partea din amendă care a fost achitată”.  

Supus votului, proiectul de lege a primit un aviz favorabil din partea membrilor comisiei cu 
unanimitate de voturi.  
 La punctul 2 şi 3 de pe ordinea de zi au fost prezentate membrilor comisiei o serie de scrisori 
şi petiţii care au fost direcţionate pentru competentă soluţionare organelor abilitate. 
 Ordinea de zi fiind epuizată, preşedintele comisiei a declarat închise lucrările şedinţei. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit: Şef Cabinet Atena Chisnăr 
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