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RAPORT 

 
asupra Proiectului de Lege pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.2/2001 
privind regimul juridic al contravenţiilor şi a Legii nr.286/2009 privind Codul 
Penal 
 
 În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi a fost sesizată, spre dezbatere, în fond, cu Proiectul de Lege pentru 
modificarea Ordonanţei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al 
contravenţiilor şi a Legii nr.286/2009 privind Codul Penal, trimis cu adresa nr. PL- x 
530 din 25 octombrie 2021 și înregistrat cu nr. 4c-13/905 din 26 octombrie 2021. 

Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată şi ale art. 92 
alin. (9) pct.2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și 
completările ulterioare, Camera  Deputaţilor este Cameră decizională. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în 
ședința din data de 18 octombrie 2021, ca urmare a depășirii termenului de adoptare, 
potrivit art.75 alin.(2) teza a III-a din Constitutia României republicată. 

Guvernul României a transmis un punct de vedere în anul 2022 prin care nu 
susține adoptarea proiectului de lege. 
 Consiliul Legislativ, prin avizul nr. 600 din 23 iulie 2021, a avizat negativ 
proiectul de lege. 
 Consiliul Economic și Social a emis un punct de vedere cu poziții divergente 
între  reprezentanții părții patronale și reprezentanții părții sindicale pe de o parte 
(favorabil), și reprezentanții asociațiilor și fundațiilor neguvernamentale ale societății 
civile (nefavorabil). 

Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților 
naționale a avizat negativ proiectul de lege prin avizul nr. 4c-6/1016 din 4 noiembrie 
2021. 

Comisia pentru egalitatea de șanse pentru femei și bărbați a avizat negativ 
proiectul de lege prin avizul nr. 4c-20/452 din 9 noiembrie 2021. 

Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului a avizat 
favorabil proiectul de lege prin avizul nr. 4c-7/567 din 15 februarie 2022. 



Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.2/2001, precum şi modificarea art.287 din Legea nr.286/2009. Potrivit 
proiectului, se instituie obligaţia contravenientului de a executa sancţiunea prestării 
unei activităţi în folosul comunităţii, în termen de cel mult 60 de zile de la rămânerea 
definitivă a hotărârii judecătoreşti pronunţate în temeiul art.391 din Ordonanţa 
Guvernului nr.2/2001, neexecutarea acestei obligaţii urmând să constituie infracţiunea 
de nerespectare a hotărârilor judecătoreşti. 

În conformitate cu prevederile art. 62 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările și completările ulterioare, membrii Comisiei au examinat 
iniţiativa legislativă, expunerea de motive, punctul de vedere al Guvernului, avizul 
Consiliului Legislativ și avizul Consiliului Economic și Social, în şedinţa desfășurată 
în sistem mixt (fizic/online)  din 1 martie 2022.  
 La dezbateri, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au fost 
prezenţi conform listei de prezenţă. 
 Cu prilejul dezbaterii PL x 530/2021 a fost dezbătut în aceeași ședință și PL x 
318/2019  - Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor. Cu ocazia 
dezbaterilor, s-a decis ca texte din cuprinsul PL x 318/2019 să fie preluate ca 
amendamente în cuprinsul raportului pentru PL x 530/2021, respectiv art. 391 alin. (1) 
și art. 392

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au 
hotărât, cu majoritate de voturi, să supună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea 
Proiectului de Lege pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.2/2001 privind 
regimul juridic al contravenţiilor şi a Legii nr.286/2009 privind Codul Penal, cu 
amendamentele admise redate în Anexa care face parte integrantă din prezentul 
Raport.  

 alin. (1), iar PL x 318/2019 să fie respins. 

Corelările de tehnică legislativă și gramaticale, actualizarea denumirilor 
instituțiilor, precum și trimiterile din cuprinsul textelor inițiativelor legislative se vor 
realiza de către direcț ia de specialitate din cadrul Camerei Deputaților – 
Departamentul legislativ. 

În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege face parte din 
categoria legilor organice. 
 
  
 
 
                      
                              PREŞEDINTE,                                              SECRETAR, 
 
                  Laura – Cătălina Vicol - Ciorbă                                Ladányi László-
Zsolt 
  
 
 
 
 
 



Consilier parlamentar,  
Paul Şerban 
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Anexa 

AMENDAMENTE ADMISE 

 

Nr. 
crt. 

Text lege în vigoare 
OG nr. 2/2000 
Legea nr. 286/2009 

Text Senat Comisia juridică (autor 
amendament) 

Motivare 

1.  Lege pentru modificarea 
Ordonanţei Guvernului 
nr.2/2001 privind regimul juridic 
al contravenţiilor şi a Legii 
nr.286/2009 privind Codul Penal 
 

Nemodificat  

2.  Art.I. Ordonanţa Guvernului 
nr.2/2001 privind regimul juridic 
al contravenţiilor, publicată în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 410 din 25 iulie 
2001, se completează după cum 
urmează: 
 

Nemodificat  

3.  
 
 
 
 
 

 La articolul 391

 

, alineatul (1) se 
modifică și va avea următorul 
cuprins: 
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Art. 391

 

 - (1)În cazul în care 
contravenientul nu a achitat 
amenda în termen de 30 de zile de 
la rămânerea definitivă a 
sancţiunii şi nu există posibilitatea 
executării silite, acesta va sesiza 
instanţa în circumscripţia căreia s-
a săvârşit contravenţia, în vederea 
înlocuirii amenzii cu sancţiunea 
prestării unei activităţi în folosul 
comunităţii, ţinându-se seama, 
după caz, şi de partea din amendă 
care a fost achitată. 

 
 
 
 
 
 
(2)În cazul în care 
contravenientul, citat de instanţă, 
nu a achitat amenda în termenul 
prevăzut la alin. (1), instanţa 
procedează la înlocuirea amenzii 
cu sancţiunea prestării unei 
activităţi în folosul comunităţii pe 

Art. 391

Autor: dep. Ioan Cupșa 

 - (1) În cazul în care 
contravenientul nu a achitat 
amenda în termen de 30 de zile 
de la rămânerea definitivă a 
sancţiunii şi nu există 
posibilitatea executării silite, 
contravenientul sau organele 
prevăzute la art. 39, alin. (2) 
va sesiza instanţa în 
circumscripţia căreia s-a 
săvârşit contravenţia, în vederea 
înlocuirii amenzii cu sancţiunea 
prestării unei activităţi în 
folosul comunităţii, ţinându-se 
seama, după caz, şi de partea 
din amendă care a fost achitată. 

 
Nemodificat 
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o durată maximă de 50 de ore, iar 
pentru minori începând cu vârsta 
de 16 ani, de 25 de ore. 
 
(3)Hotărârea prin care s-a aplicat 
sancţiunea prestării unei activităţi 
în folosul comunităţii este supusă 
recursului. 
 
(4)Urmărirea punerii în executare 
a sentinţelor se realizează de către 
serviciul de executări civile de pe 
lângă judecătoria în a cărei rază s-
a săvârşit contravenţia, în 
colaborare cu serviciile 
specializate din primării. 

 
 
 
 
Nemodificat 
 
 
 
 
 
Nemodificat 

4.  
 

1. După art.391 se introduce un 
articol nou art.392

cuprins: 

 care va avea 
următorul 

 

Nemodificat  

5.   
 
 
 
 
 

La articolul 392 

 

alineatul (1) se 
modifică și va avea următorul 
cuprins: 

 
 

Conform punctului 
de vedere al 
Guvernului. 
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Art.392 

 

(1) Contravenientul va 
efectua integral sancţiunea 
prestării unei activităţi în folosul 
comunităţii într-un termen de cel 
mult 60 de zile de la rămânerea 
definitivă a hotărârii 
judecătoreşti pronunţată în 
temeiul art.391. 

 

 

 

 

 

Art. 392 (1) Contravenientul va 
efectua integral sancţiunea 
prestării unei activităţi în 
folosul comunităţii într-un 
termen de cel mult 90 de zile de 
la data comunicării 
mandatului de executare emis 
în baza a hotărârii 
judecătoreşti definitive 
pronunţată în temeiul art. 391

Autor: dep. Ioan Cupșa 

  

 
  (2) Contravenientul care nu 

respectă prevederile alin.(l) 
săvârşeşte fapta de nerespectarea 
a hotărârilor judecătoreşti, 
infracţiune prevăzută şi 
pedepsită de art.287 alin. (1), 
lit.h din Codul penal. 
 

Nemodificat  

  (3) Dacă contravenientul 
suferă de afecţiuni medicale, 
stare de fapt dovedită printr-un 
certificat de încadrare în grad de 
handicap sau un certificat de 

Nemodificat  
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medicina muncii cu menţiunea 
inapt, afecţiuni care fac 
imposibilă prestarea unei 
activităţi în folosul comunităţii, 
prevederile alin.(l) şi alin.(2) nu i 
se vor aplica. 
 

6.  Art.II. Articolul 287 din Legea 
nr.286/2009 privind Codul 
Penal, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, 
nr.510 din 24 iulie 2009, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 

Nemodificat  

7. Art. 287: Nerespectarea hotărârilor 
judecătoreşti 

Articolul 287. Nerespectarea 
hotărârilor judecătoreşti 
 

Nemodificat  

8. (1)Nerespectarea unei hotărâri 
judecătoreşti săvârşită prin: 

(1) Nerespectarea unei 
hotărâri judecătoreşti săvârşită 
prin: 
 

Nemodificat  

 a)împotrivirea la executare, prin 
opunerea de rezistenţă faţă de 
organul de executare; 

a) împotrivirea la executare, 
prin opunerea de rezistenţă faţă 
de organul de executare; 
 

Nemodificat  
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 b)refuzul organului de executare 
de a pune în aplicare o hotărâre 
judecătorească, prin care este 
obligat să îndeplinească un anumit 
act; 
 
c)refuzul de a sprijini organul de 
executare în punerea în aplicare a 
hotărârii, de către persoanele care 
au această obligaţie conform legii; 

b) refuzul organului de 
executare de a pune în aplicare o 
hotărâre judecătorească, prin 
care este obligat să îndeplinească 
un anumit act; 
 
c) refuzul de a sprijini 
organul de executare în punerea 
în aplicare a hotărârii, de către 
persoanele care au această 
obligaţie conform legii; 
 

Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
Nemodificat 

 

 d)neexecutarea hotărârii 
judecătoreşti prin care s-a dispus 
reintegrarea în muncă a unui 
salariat; 

d) neexecutarea hotărârii 
judecătoreşti prin care s-a dispus 
reintegrarea în muncă a unui 
salariat; 
 

Nemodificat  

 e)neexecutarea hotărârii 
judecătoreşti privind plata 
salariilor în termen de 15 zile de la 
data cererii de executare adresate 
angajatorului de către partea 
interesată; 

e) neexecutarea hotărârii 
judecătoreşti privind plata 
salariilor în termen de 15 zile de 
la data cererii de executare 
adresate angajatorului de către 
partea interesată; 
 

 
Nemodificat 

 

 f)nerespectarea hotărârilor 
judecătoreşti privind stabilirea, 
plata, actualizarea şi recalcularea 
pensiilor; 

f) nerespectarea hotărârilor 
judecătoreşti privind stabilirea, 
plata, actualizarea şi recalcularea 
pensiilor; 

Nemodificat  
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 g)împiedicarea unei persoane de a 

folosi, în tot sau în parte, un 
imobil deţinut în baza unei 
hotărâri judecătoreşti, de către cel 
căruia îi este opozabilă hotărârea, 
 
 

g) împiedicarea unei 
persoane de a folosi, în tot sau în 
parte, un imobil deţinut în baza 
unei hotărâri judecătoreşti, de 
către cel căruia îi este opozabilă 
hotărârea; 

Nemodificat  

 h)nerespectarea unei măsuri de 
protecţie dispuse în executarea 
unui ordin european de protecţie. 
se pedepseşte cu închisoare de la 3 
luni la 2 ani sau cu amendă. 

h) neexecutarea hotărârii 
judecătoreşti prin care 
contravenientul a fost obligat la 
prestarea unei activităţi în 
folosul comunităţii în temeiul 
art.391 din O.G. nr.2/2001 
privind regimul juridic al 
contravenţiilor într-un interval de 
60 de zile de la rămânerea 
definitivă a sancţiunii, se 
pedepseşte cu închisoare de la 3 
luni la 2 ani sau cu amendă. 
 
 
 
 

h) neexecutarea hotărârii 
judecătoreşti prin care 
contravenientul a fost obligat la 
prestarea unei activităţi în 
folosul comunităţii în temeiul 
art. 391

Autor: dep. Ioan Cupșa 

 din O.G. nr.2/2001 
privind regimul juridic al 
contravenţiilor într-un interval 
de 90 de zile de la 
comunicarea mandatului de 
executare emis ca urmare a 
rămânerii definitive a 
sancţiunii, se pedepseşte cu 
închisoare de la 3 luni la 2 ani 
sau cu amendă. 

 

 (2)În cazul faptelor prevăzute în 
lit. d )- g), acţiunea penală se pune 
în mişcare la plângerea prealabilă 
a persoanei vătămate. 

(2) În cazul faptelor prevăzute 
în lit.d)-h), acţiunea penală se 
pune în mişcare la plângerea 
prealabilă a persoanei vătămate. 

Nemodificat  
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(3)În cazul faptei prevăzute la alin. 
(1) lit. h), împăcarea părţilor 
înlătură răspunderea penală. 
 

 

 
 


