
 
EXPUNERE DE MOTIVE 

 
 la Legea  privind aprobarea Ordonanţei Guvernului            

nr. 5/2004 pentru completarea art. 41 din Legea nr. 98/1994 
privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele legale 
de igienă şi sănătate publică 

 
Legea nr. 98/1994 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la 

normele legale de igienă şi sănătate publică reprezintă legea specifică a inspecţiei 
sanitare de stat. În conformitate cu prevederile acestei legi, nu se poate achita în 
termen de 48 de ore jumătate din minimul amenzii datorită precizării exprese, în 
cuprinsul art. 41, a faptului că, în măsura în care legea nu dispune altfel, sunt 
aplicabile prevederile Ordonanţei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al 
contravenţiilor. 

Se constată, astfel, existenta unei neconcordanţe între prevederile         
Legii nr.98/1994, astfel cum a fost modificată şi completată prin Ordonanţa 
Guvernului nr.108/1999, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 
nr.344/2002, şi conţinutul formularului procesului-verbal de constatare a 
contravenţiei prevăzut în anexa nr.1 

Astfel, dacă în cuprinsul Legii nr.98/1994, cu modificările şi completările 
ulterioare, nu se prevede în mod expres posibilitatea achitării a jumătate din 
minimul amenzii, în formularul procesului-verbal de constatare a contravenţiei 
prevăzut în anexa nr. 1, la rubrica “Rezoluţia de aplicare a sancţiunii şi 
înştiinţarea de plată”, se precizează că “în conformitate cu prevederile Ordonanţei 
Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, contravenientul 
se poate angaja sub semnătura să achite, în cel mult 48 ore de la data încheierii 
procesului-verbal de constatare a contravenţiei, jumătate din minimul amenzii 
prevăzute de actul normativ pentru fapta săvârşită.” 
 Însă, la art. 28 alin. (1) teza finală din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 
privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări 
prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare, se prevede posibilitatea 
contravenientului de a achita jumătate din minimul amenzii prevăzute în actul 
normativ, cu condiţia ca în actul normativ de stabilire a contravenţiilor, această 
posibilitate sa fie menţionată în mod expres. 

În Legea nr. 98/1994, cu modificările şi completările ulterioare, nu există 
însă o astfel de prevedere expresă, motiv care nemultumeşte atât pe 
contravenienţi, care nu au posibilitatea achitării în 48 ore a jumătate din minimul 
amenzii, deşi este prevăzut în formularul procesului-verbal de constatare a 
contravenţiei, cât şi pe inspectorii sanitari, care sunt acuzaţi de necunoaşterea 
legilor, ei fiind nevoiţi să anuleze rubrica susmenţionată şi să precizeze că 
amenda se plăteşte integral. 



Astfel, nu se poate recurge la principiul aplicării imediate a legii noi, în 
speţă a Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări şi completări 
prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare. 

Pentru aceste considerente se impunea completarea corespunzătoare a 
art.41 din Legea nr. 98/1994, în sensul prevederilor art. 28 alin. (1) teza finală 
din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001, pentru a dispune de o legislaţie 
armonizată şi eficientă, cu aplicabilitate unitară în sistemul sănătăţii publice. 
 

Faţă de cele prezentate mai sus, Parlamentul României a adoptat Legea 
privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 5/2004 pentru completarea art. 41 
din Legea nr. 98/1994 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la 
normele legale de igienă şi sănătate publică. 
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