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ÎNTREBARE  

 

Adresată: Domnului Cătălin PREDOIU, Ministrul Justi ției 

               

De către dl/d-na deputat: Violeta Răduț  

Circumscripția electorală: numărul 36 Teleorman 

Grupul parlamentar: PSD 

Obiectul întrebării : Reglementări adoptate la nivelul statelor membre ale 

Uniunii Europene în cazul refuzului prestării unei activități în folosul 

comunității de către contravenienți 

   

Stimate Domnule Ministru, 

 
Conform statisticilor din anul 2017, gradul de încasare al amenzilor la 

regimul siguranței rutiere era sub 40%, pentru persoanele juridice și de doar 
25% pentru persoanele fizice. Având în vedere că la nivelul Uniunii Europene 
gradul de încasare este de peste 90%, este important de analizat ce măsuri au 
fost dispuse de state precum Olanda, care avea un grad de încasare de 98%. 

Reglementările actuale dispuse de legislația românească sunt insuficiente 
și nu oferă nicio alternativă cu rol sancționator în cazul în care un contravenient 
nu dorește să achite o amendă sau să presteste o activitate în folosul comunității. 
Aceasta deoarece: 

1. Potrivit Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al 
contravențiilor , atunci când contravenientul persoană fizică nu a achitat amenda 
contravențională și nu există posibilitatea executării silite, se poate proceda la 
înlocuirea amenzii cu sancțiunea prestării unei activități în folosul comunității ; 

2. Analizând prevederile Ordonanței Guvernului nr. 55/2002 privind 
regimul juridic al sancțiunii prestării unei activități în folosul comunității , 
nerespectarea unei hotărâri judecătorești prin care s-a dispus sancțiunea prestării 
unei activități în folosul comunității, se “sancționează” cu transformarea 
acesteia în amendă. 
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Se formează astfel un cerc vicios în care, în cazul unui refuz al prestării 
unei activități în folosul comunității ori în lipsa posibilității executării silite a 
unei amenzi neachitate, a) sancțiunea amenzii este înlocuită cu sancțiunea 
prestării unei activități în folosul comunității sau b) sancțiunea prestării unei 
activități în folosul comunității este înlocuita cu sancțiunea amenzii și tot așa. 
Acesată situație echivalează cu încurajarea comiterii faptelor antisociale.  

Este știut că sancțiunile juridice nu reprezintă un scop în sine ci un mijloc 
de ocrotire a relațiilor sociale și de formare a unui spirit de responsabilitate, 
astfel că este imperativ a fi identificate cele mai eficiente măsuri sancționatorii 
care să protejeze în mod efectiv valorile sociale. 

 
Având în vedere cele de mai sus, vă rog respectuos domnule ministru, să 

îmi precizați ce măsuri au adoptat celelalte statele membre ale Uniunii 
Europene în vederea sancționării refuzului prest ării unei activit ăți în 
folosul comunității?  

În acest sens, apreciez că un studiu de drept comparat la nivelul țărilor 
membre ale Uniunii Europene cu privire la modalitatea de a sancționa refuzul 
prestării unei activități în folosul comunității reprezintă un răspuns complet la 
acest demers parlamentar. 

 
Vă mulțumesc anticipat pentru promptitudinea transmiterii răspunsului 

scris. 
 

 
Cu aleasă considerație, 
 

Violeta Răduț 
Deputat Circumscripția electorală nr.36 Teleorman 

 




