
EXPUNERE DE MOTIVE

in ceea ce prive§te procesul de incheiere a proceselor verbale de contraventie de 

catre agenti constatatori ai politiei locale, Ordonanta nr.2/2001 privind regimul juridic al 

contraventiilor, stabile§te procedura comunicarii acestui document cbntravenientului. 

Procedura regasita in art. 25 alin.(2) este urmatoarea: ''comunicarea se face de catre 

organul care a aplicat sancfiunea, tn termen de cel mult doud luni de la data aplicdrii 

acesteia." Aceasta se intampla in situatia in care contravenientul nu este prezent sau, desi 

prezent, refuza sa semneze procesul-verbal, comunicarea acestuia urmand a se face de 

catre agentul constatator, in termen de cel mult doua limi de la data incheierii. De 

asemenea, art.27 stabileste si procedura prin care se comunica procesul-verbal - prin 

posta, cu aviz de primire.

in cazul proceselor verbale incheiate intr-o localitate, care trebuie comunicate in 

alte localitati pe adresa contravenientilor, se procedeaza la trimiterea prin intermediul 

Po§tei Romane a plicului continand procesul verbal, cu confirmare de primire. in cazul in 

care persoana nu prime§te plicul din orice alt motiv, in afara de refuz, ca de exemplu 

lipseste de la domiciliu o perioada de timp suficient de mare incat plicul sa fie retumat 

sau se afla intemata intr-o unitate sanitara, se procedeaza la afi§area documentului "la 

domiciliul sau la sediul contravenientului".

Avand in vedere faptul ca agentul constatator i§i desfa§oara activitate pe raza unei 

anumite localitati, iar afi§area se face pe raza unei alte localitati, care poate fi la o distanta 

foarte mare, practica la nivel national consta in trimiterea procesului-verbal insotit de o 

adresa de afi§are catre un agent procedural de pe raza localitafii de domiciliu a 

contravenientului.

in cazul politiei locale, se procedeaza la trimiterea documentelor structurii,de 

polifie locala din localitatea de domiciliu a contravenientului. insa, avand in vedere faptul 

ca la nivel national structuri ale politiei locale exista numai in ora§e §i municipii, §i destul
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de izolat in comune, avem in vedere un numar mare de localitati unde nu exista un agent 

procedural similar, adica apartinand politiei locale.

Agentii constatatori nu au posibilitatea de a se deplasa pentru fiecare proces- 

verbal intocmit pe toata suprafata tarii, fapt pentru care aceste documente se transmit 

agentilor procedurali din localitatile respective pentru indeplinirea formalitatilor. Pentru 

aceste motive, in scopul ducerii la indeplinire a prevederilor referitoare la afi§area 

procesului verbal la adresa de domiciliu a contravenientului, se procedeaza la trimiterea 

documentului cu adresa de afi§are la postul de Politic Romana cel mai apropiat pentru ca

un agent apartinand Politiei Romane sa procedeze la afi§area procesului verbal.
(

Problema care apare aproape intotdeauna, este refuzul agentilor din cadrul Politiei 

Romane de a acorda sprijin §i de a proceda la afi§are pentru simplul motiv ca art. 26 

alin.(3) prevede ca aceasta comunicare se face de agentul constatator, retumand 

documentele trimise. Exista §i cazuri, mai rare, in care agentii Politiei Romane 

procedeaza la afisarea documentelor trimise, cunoscand faptul imposibilitatii afi§arii 

documentului de catre agentul care a intocmit procesul-verbal.

Avand in vedere modificarile aduse acestui act normativ, amenzile se achita la 

primaria in a carei raza de competenta domiciliaza persoana amendata. Aceasta duce §i la 

situatia in care solicitarile de afi§are se trimit in ultima instanta (din nou) catre primarii. 

Dar in cadrul acestor institutii nu exista agenti procedurali si procesul verbal de afi§are nu 

se mai trimite inapoi solicitantului, ceea ce duce la imposibilitatea trimiterii in debit.

Aceste deficiente due in cele din urma la imposibilitatea incasarii sumelor 

reprezentand amenzi contraventionale §i la imposibilitatea pomirii procedurilor de 

executare silita din lipsa probei afisarii. Pentru aceste motive §i pentru a exista o 

procedura clara si imiforma la nivel national apare nevoia de completare a textului de 

lege. Propunem, a§adar, completare art. 26 cu doua alineate noi, care sa clarifice 

procedurile. Astfel, in cazul in care este necesara afisarea procesului-verbal pe raza altei 

localitati decat cea in care isi desfa§oara activitatea agentul constatator, procesul-verbal 

insotit de solicitarea de afi§are §i alte documente necesare, se vor trimite oricarui post de 

politic, indiferent de structura din care face parte, cel mai apropiat de adresa la care 

trebuie facuta afisarea, cu obligatia pentru acesta din urma de efectuare a procedurii de
A

afi§are. Se impune ca aceea§i procedura sa fie valabila pentru §i primariile localitatilor. In
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ill
oricare dintre aceste situatii, institutia solicitata nu are dreptul sa solicite efectuarea 

procedurii de alta institutie §i nici posibilitatea delegarii acestei sarcini.

Avdnd in vedere argumentele prezentate mai sus, maintain Parlamentului 

Romdniei, spre dezbatere §i adoptare, prezenta propunere legislativd.

INITIATOR
Robert-Ionatan SIGHIARTAU

Deputat PNL
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