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AVIZ
referitor la propunerea legislativa pentru modificarea si completarea 

Legii nr.421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fara stapan 

sau abandonate pe terenuri apartinand domeniului public sau 

privat al statului ori al unitatilor administrativ-teritoriale

Analizand propunerea legislativa pentru modificarea si 

completarea Legii nr.421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor 

fara stapan sau abandonate pe terenuri apartinand domeniului 

public sau privat al statului ori al unitatilor administrativ-teritoriale
(b595/23.12.2020), transmisa de Secretarul General al Senatului cu adresa 

nr.XXXV/596/4.02.2020 si inregistrata la Consiliul Legislativ cu 

nr,D136/5.02.2020,

CONSILIUL LEGISLATIV

In temeiul art.2 alin.l lita) din Legea nr.73/1993, republicata si art.46(2) 

din Regulamentul de organizare si flinctionare a Consiliului Legislativ,
Avizeaza favorabil propunerea legislativa, cu urmatoarele 

observatii si propuneri:
1. Propunerea legislativa are ca obiect modificarea si completarea 

Legii nr.421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fara stapan sau 

abandonate pe terenuri apartinand domeniului public sau privat al statului 

ori al unitatilor administrativ-teritoriale, cu modificarile si completarile 

ulterioare.
Propunerea legislativa face parte din categoria legilor ordinare, iar 

in aplicarea prevederilor art.75 alin.(l) din Constitufia Romaniei, 
republicata, prima Camera sesizata este Senatul.

Precizam ca, prin avizul pe care il emite, Consiliul Legislativ nu se 

poate pronunta asupra oportunitatii masurilor propuse.
2, La partea introductiva a art.I, pentru rigoare redactionala, 

sintagma „cu modificari si completari ulterioare” trebuie redata sub forma



„cu modiflcarile si completarile ulterioare”.
3. La pct.l, la textul propus pentru lit.b) a art.2, pentru o exprimare 

specifica normelor juridice, propunem ca sintagma „acesta nu corespunde 

circulafiei pe drumurile publice, conform rigorilor impuse de lege''' sa fie
redata sub forma „acesta nu respecta condi^ile legale pentru a circula 

pe drumurile publice”.
4. La pct.2, pentru un spor de rigoare in exprimare, sugeram 

reformularea textului preconizat pentru art.6 alin.(3), astfel:
„(3) In cazul in care, in urma publicarii anuntului prevazut 

la alin.(l) ^i/sau a listei prevazute la alin.(2), proprietarul sau 

definatorul legal al vehiculului il revendica, acestuia i se aduce la 

cuno^tinta faptul ca refuzul de a prelua vehiculul constituie 

contraven^ie ?! se sancfioneaza.”.
5. Intrucat pct.3 §i 4 vizeaza modifier ale aceluia^i element 

structural, respectiv, alin.(l) al art.7 din actul normativ de baza, pentru 

respectarea exigentelor de tehnica legislativa, este necesara comasarea 

acestora intr-un singur punct, pct.3, a carui parte dispozitiva va avea 

urmatoarea formulare:
„3. La alineatul (1) al articolului 7, partea introductiva §i 

litera b) se modifica §i vor avea urmatorul cuprins:”.
In continuare se vor reda textele propose, iar punctele subseevente 

se vor renumerota in mod corespunzator.
Totodata, referitor la textul propus pentru partea introductiva a 

art.7 alin.(l), menlionam ca se dore§te doar inlocuirea termenului 

^.reclamd" cu sintagma ,,revendicd/reclamff\ Avand in vedere contextul 

in care sunt utilizate, aceste doua verbe inseamna, prin definitie, 
pretinde ceva (m baza unui drept) A§adar, in aceasta situatie, aceste 

doua verbe sunt sinonime. Prin urmare, propunem revederea normei.
6. La actualul pct.5, in acord cu uzantele normative, partea 

dispozitiva va debuta dupa cum urmeaza:
„4. La alineatul (1) al articolului 7, dupa litera d) se

introduce
Referitor la textul propus pentru lit.e), pentru o integrare armonioasa 

in ansamblul alin.(l) al art.7 din actul normativ de baza §i pentru utilizarea 

limbajului specific normativ, propunem reformularea normei, astfel:
„e) de^inerii inspectiei tehnice periodice valabile pentru 

vehiculul respectiv”.
A

7. Intrucat actualele pct.6-8 reprezinta interventii legislative asupra 

art.9, care in actul normativ de baza, nu este structurat in alineate, pentru
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rigoare normativa, recomandto comasarea acestora intr-un singur punct, 
care sa vizeze modificarea intregului art.9, a carui parte dispozitiva va 

avea urmatoarea redactare:
„5. Articolui 9 se modiflca va avea urmatorul cuprins:”.

In continuare se va reda textul propus pentru art.9, continand 

alin.(l)-(3), in debutul caruia se va insera abrevierea „Art.9.
In considerarea acestei observatii, punctele subsecvente se vor 

renumerota corespunzator.
Referitor la textul propus pentru alin.(2) al art.9, semnalam ca 

limbajul utilizat nu este specific normelor juridice, motiv pentru care 

propunem reformularea acestuia, astfel:
„(2) In cazul in care procedura de comunicare nu este 

indeplinita si somatia este restituita emitentului, agentii constatatori 

prevazuti la art.3 au obligatia de a comunica documentul respectiv 

prin aHsare la domiciliul sau sediul proprietarului sau al 
detinatorului legal al vehiculului.”.

La textul propus pentru alin.(3) al art.9, se impune revederea si 
reformularea acestuia, intrucat, astfel cum este formulat, nu asigura 

claritate si predictibilitate normei juridice. Totodata, semnalam ca 

trimiterea din text la „art.9 alin.(l)” este eronata. Prin urmare, este necesar 

ca sintagma „prevazute la art.9 alin.(l)” sa fie redata corect, astfel: 
„prevazute la alin.(2)”.

8. La actualul pct.9, pentru un spor de rigoare normativa, sugeram 

reformularea textului propus pentru alin.(l) al art.lO, astfel:
„(1) Daca m termen de 10 zile de la data comunicarii 

somatiei, proprietarul sau detinatorul legal al vehiculului abandonat 

nu raspunde somatiei primite sau nu indepline^te conditiile prevazute 

la art.7 alin.(l), vehiculul trece de drept in proprietatea unitatii 
administrativ-teritoriale de pe a carei raza teritoriala a fost ridicat, 
liber de orice sarcini, prin dispozitie a primarului si, in functie de 

starea acestuia, urmeaza a fi valoriHcat prin vanzare, in conditiile 

legii, sau predat unitatii de colectare ^i valorificare a deseurilor.’\
9. La actualul pct.l0, din aceleasi considerente, sugeram 

reformularea normei propuse pentru alin.(l) al art,12, astfel:
„(1) Refuzul proprietarului sau al detinatorului legal al 

vehiculului de a se conforma somatiei prevazute la art.9 alin.(l) sau 

de a prelua vehiculul depozitat intr-un loc special amenajat si 
revendicat potrivit art.6 alin.(3) constituie contraventie si se 

sanctioneaza cu amenda de la 1.000 lei la 2.000 lei.”.
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10. La art.II, pentru unitate redacfionala cu prevederi similare din 

alte acte normative, propunem reformularea normei preconizate, astfel:
„Art.II. - In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a 

prezentei legi, Guvernul modifica completeaza in mod 

corespunzator Normele metodologice de apHcare a Legii nr.421/2002 

privind regimul juridic al vehiculelor ^ra stapan sau abandonate pe 

terenuri aparfinand domeniului public sau privat al statului ori al 

unitatilor administrativ-teritoriale, aprobate prin Hotararea 

Guvernului nr.156/20 035 la propunerea Ministerului Afacerilor 

Interne a Ministerului Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si 

Adminstratiei”.
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EVENIMENTE SUFERITE de actui...

M, Of. nr. 482/5 iul. 2002L. nr. 421/2002
Lege privind regimul juridic al vehiculelor fSrS st^pan sau abandonate pe terenuri apartinand 
domeniului public sau privat al statului ori al unitaplor administrativ-teritoriale

1 promulgata prin D. nr. 580/2002 M. Of. nr. 482/5 iul. 2002
Decret pentru promulgarea Legii privind regimul juridic al 
vehiculelor fSrS stapdn sau abandonate pe terenuri apar^inand 
domeniului public sau privat al statului ori al unitStHor 
administrativ-teritoriale

2 modificSri prin L. nr. 309/2006 M. Of. nr. 634/24 iul. 2006
Lege pentru modificarea §i completarea Legii nr. 421/2002 
privind regimul juridic al vehiculelor fdrS stapan sau 
abandonate pe terenuri apartinSnd domeniului public sau 
privat al statului ori al unitStilor administrativ teritoriale

modified art. 4, art. 5, art. 8, art.lO alin.(I); 
introduce alin.(2) §i (2) la art.3
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EVENIMENTE SUFERITE de actui...

M. Of. nr. 96/17 feb. 2003H.G. nr. 156/2003
Hotarare pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 421/2002 privind regimul 
juridic a! vehiculelor stSpan sau abandonate pe terenuri apar^inand domeniului public sau 
privat al statului oh al uniti^tilor administrativ-teritoriale
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