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r^mloare la propunerea legislativă pentru modificarea 

Ordonanţei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al 

contravenţiilor şi a Legii nr.286/2009 privind Codul Penal

(5281/23.06.2021)

în temeiul art. 2 alin. (1) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea şi funcţionarea 

Consiliului Economic şi Social, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 

11 lit. a) din Regulamentul de organizare şi funcţionare, Consiliul Economic şi Social a fost 

sesizat cu privire la avizarea propunerii legislative pentru modificarea Ordonanţei 

Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor şi a Legii nr.286/2009 

privind Codul Penal (6281/23.06.2021).
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în temeiul art. 6 alin. (7) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea şi funcţionarea 

Consiliului Economic şi Social, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 

22 alin. (4) din Regulamentul de organizare şi funcţionare, în şedinţa din data de 

13.07.2021, desfăşurată Online, conform prevederilor Hotărârii Plenului nr.25/04.03.2021, 

părţile reprezentate în Plenul Consiliului Economic şi Social şi-au exprimat următoarele 

puncte de vedere:

a) reprezentanţii părţii patronale şi reprezentanţii părţii sindicale au votat pentru avizarea 

FAVORABILĂ a proiectului de act normativ.

b) reprezentanţii asociaţiilor şi fundaţiilor neguvemamentale ale societăţii civile au votat 

pentru avizarea NEFAVORABILĂ a proiectului de act normativ, cu următoarea

motivare:
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• introducerea măsurii de prestare a unei activităţi în folosul comunităţii este inutilă în 

cazul imposibilităţii aplicării la persoanele cu incapacitate medicală dovedită, dacă nu se 

stabileşte măsura alternativă aplicabilă. Scopul declarat al iniţiatorului este introducerea unei 

măsuri de constrângere în vederea respectării hotărârilor judecătoreşti, însă se pierde în 

cazurile în care nu poate fi aplicat din motive obiective, mai ales având în vedere numărul 

mare de certificate medicale de handicap eliberate în România unor persoane perfect apte de 

muncă. De asemenea, aplicarea măsurii este propusă şi în cazul persoanelor juridice (ex: 

refuzul de a reintegra în muncă un salariat), însă nu se precizează cărei/căror persoane fizice 

din cadrul respectivei entităţi este aplicabilă obligativitatea de a presta activităţi în folosul 

comunităţii.

Preşedinte, 
Bogdan SIMION
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