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AVIZ
referitor la propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei 

Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor 

şi a Legii nr,286/2009 privind Codul Penal

Analizând propunerea legislativă pentru modificarea 

Ordonanţei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al 
contravenţiilor şi a Legii nr.286/2009 privind Codul Penal
(b281/23.06.2021), transmisă de Secretarul General al Senatului cu 

adresa nr.XXXV3460 din 29.06.2021 şi înregistrată la Consiliul 
Legislativ cu nr.D584/29.06.2021,

CONSILIUL LEGISLATIV

în temeiul art.2 alin.l lit.a) din Legea nr.73/1993, republicată şi art.46(3) 

din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Legislativ, 
Avizează negativ propunerea legislativă, pentru următoarele 

considerente:
1. Propunerea legislativă are ca obiect completarea Ordonanţei 

Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, 

aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu 

modificările şi completările ulterioare, precum şi modificarea art.287 

din Legea nr,286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi 
completările ulterioare.

Prin proiect se instituie obligaţia contravenientului de a executa 

sancţiunea prestării unei activităţi în folosul comunităţii în termen de 

cel mult 60 de zile de la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti 

pronunţate în temeiul art.39^ din Ordonanţa Guvernului nr.2/2001, 
neexecutarea acestei obligaţii urmând să constituie infracţiunea de 

nerespectare a hotărârilor judecătoreşti.



Prin conţinutul său normativ, propunerea legislativă face parte din 

categoria legilor organice, fiind incidente prevederile art.73 alin.(3) 

lit.h) din Constituţia României, republicată, iar în aplicarea prevederilor 

art.75 alin.(l) din Legea fundamentală, prima Cameră sesizată este 

Senatul.
2. Precizăm că, prin avizul pe care îl emite, Consiliul Legislativ 

nu se poate pronunţa asupra oportunităţii soluţiilor legislative 

preconizate.
3. Din analiza Expunerii de motive rezultă că se are în vedere, de 

fapt, rezolvarea acelor situaţii în care sancţiunea amenzii a fost înlocuită 

de către instanţă cu sancţiunea prestării unei activităţi în folosul 

comunităţii, la cererea „administraţiilor locale”. Astfel, se 

menţionează că „nu există niciun interes din partea administraţiilor 

locale de a începe demersurile legale, prevăzute de art.39^ din OG 

2/2001, deoarece hotărârile judecătoreşti sunt date fără vreun termen de 

executare a obligaţiilor şi contravenienţii nu le respectă niciodată”.
Precizăm însă că situaţiile în care poate fi dispusă de către instanţă 

înlocuirea amenzii cu sancţiunea prestării unei activităţi în folosul 

comunităţii, la sesizarea organului de specialitate competent al 

unităţii administrativ-teritoriale prevăzut la art.39 alin.(2) lit.a) din 

Ordonanţa Guvernului nr.2/2001, precum şi regulile procedurale 

aplicabile, sunt reglementate în cuprinsul art.9 alin.(3) - (6) şi nu în 

cuprinsul art.39^ din acest act normativ.
în acest sens, menţionăm că art.39^ din Ordonanţa Guvernului 

nr.2/2001, supus intervenţiei legislative are în vedere o situaţie de 

înlocuire a amenzii cu sancţiunea prestării unei activităţi în folosul 

comunităţii distinctă de cea prevăzută la art.9 alin,(3) - (6).
Astfel, potrivit alin.(l) al art.39\ ,Jn cazul în care 

contravenientul nu a achitat amenda în termen de 30 de zile de la 

rămânerea definitivă a sancţiunii şi nu există posibilitatea executării 

silite, acesta va sesiza instanţa în circumscripţia căreia s-a săvârşit 

contravenţia, în vederea înlocuirii amenzii cu sancţiunea prestării unei 

activităţi în folosul comunităţii, ţinându-se seama, după caz, şi de 

partea din amendă care a fost achitatS\
După cum se observă, aşa cum a precizat şi Curtea Constituţională 

în Decizia nr.572/2012, fin ipoteza avută în vedere de legiuitor în 

cuprinsul art. 39^ din ordonanţă, contravenientul este cel care 

sesizează instanţa în circumscripţia căreia s-a săvârşit contravenţia în
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vederea înlocuirii amenzii cu sancţiunea prestării unei activităţi în 

folosul comunităţii.
Prin urmare, prin intervenţiile legislative preconizate prin proiect 

nu este atins scopul reglementării, aşa cum este precizat în Expunerea 

de motive.
Pe de altă parte, trebuie menţionat că, analizând cadrul actual al 

reglementării sancţiunii prestării unei activităţi în folosul comunităţii, 
aplicată în temeiul art.9 sau al art.39^ din Ordonanţa Guvernului 

nr.2/2001, sub aspectul încălcării dispoziţiilor art.42 din Legea 

fundamentală, privind interzicerea muncii forţate, Curtea 

Constituţională a respins, într-o jurisprudenţă constantă, excepţiile de 

neconstituţionalitate formulate, reţinând că ..sancţiunea prestării unei 

activităţi în folosul comunităţii se aplică în urma constatării încălcării 

unor dispoziţii legale, în scopul de a sancţiona şi a contribui la 

educarea şi reabilitarea contravenientului care nu are resurse băneşti 

suficiente pentru a achita o amendă contravenţională.
Faptul că munca prestată în cadrul acestei pedepse are un 

caracter gratuit nu determină calificarea sa ca muncă forţată, ci 

constituie elementul de constrângere al pedepsei în cauză, prin 

intermediul căreia se tinde spre corectarea şi reeducarea 

contravenientului.
23. Tot astfel, lipsa acordului contravenientului la aplicarea 

acestei sancţiuni nu poate fi interpretată ca determinând calificarea ca 

muncă forţată a conduitei impuse prin actul de sancţionare.
Având în vedere natura juridică şi scopul măsurii în cauză, 

solicitarea acordului pentru aplicarea sa ar avea ca efect, astfel cum a 

reţinut Curtea Constituţională în jurisprudenţă sa, lipsirea de eficienţă 

a sancţiunii aplicate pentru comiterea unei fapte antisociale, cu 

consecinţa încălcării dispoziţiilor art.l alin. (5) din Constituţia 

României, în conformitate cu care, "în România, respectarea 

Constituţiei, a supremaţiei sale şi a legilor este obligatorie" (Decizia 

nr. 1.354 din 10 decembrie 2008, publicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr.887 din 29 decembrie 2008). (...)
25. Prin urmare, conduita persoanei căreia i se aplică sancţiunea 

contravenţională a prestării unei activităţi în folosul comunităţii nu se 

încadrează în sfera sintagmei "muncă forţată" şi nu încalcă art.42 din 

Constituţie. (Decizia nr.697/2014).
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Pentru a pronunţa aceste decizii, reţinând că Legea fundamentală 

nu defineşte sintagma de „muncă forţată”, Curtea a analizat 

reglementarea în vigoare în raport cu dispoziţiile pactelor şi tratatelor 

internaţionale de referinţă în materie, la care România este parte, făcând 

aplicarea prevederilor art.20 alin. (1) din Constituţie, potrivit cărora 

,JDispoziţiile constituţionale privind drepturile şi libertăţile cetăţenilor 

vor fi interpretate şi aplicate în concordanţă cu Declaraţia Universală 

a Drepturilor Omului, cu pactele şi cu celelalte tratate la care România 

este parte”.
Astfel, au fost avute în vedere dispoziţiile Convenţiei nr.29 din 18 

iunie 1930 privind munca forţată sau obligatorie, adoptată de 

Organizaţia Internaţională a Muncii, ratificată prin Decretul 

nr.213/1957, precum şi cele ale Pactului internaţional cu privire la 

drepturile civile şi politice, ratificat prin Decretul nr.212/1974.
Precizăm că, potrivit art.2 pct.l din Convenţia nr.29 din 18 iunie 

1930, „termenul „muncă forţată sau obligatorie” va însemna orice 

muncă sau serviciu pretins unui individ sub ameninţarea unei pedepse 

oarecare şi pentru care numitul individ nu s-a oferit de bună voie”.
Este adevărat că, potrivit cadrului legislativ actual, în acord cu 

Decizia Curţii Constituţionale nr. 1354/2008, şi a jurisprudenţei 

constante a instanţei de contencios administrativ, dispunerea aplicării 

sancţiunii prestării unei activităţi în folosul comunităţii, fie ca sancţiune 

principală, fie ca modalitate de executare a sancţiunii amenzii, nu este 

şi nici nu poate fi condiţionată de acordul contravenientului, însă, 
în prezent, executarea respectivei sancţiuni nu se realizează „sub 

ameninţarea unei pedepse”.
Prin urmare, o soluţie legislativă de tipul celei preconizate prin 

proiect este susceptibilă de a contraveni dispoziţiilor art.42 din 

Constituţie referitoare la interzicerea muncii forţate, prin raportare 

la prevederile art.2 pct. 1 din Convenţia nr.29 din 18 iunie 1930 privind 

munca forţată sau obligatorie.
Pe de altă parte, chiar dacă, în ceea ce priveşte situaţia particulară 

reglementată în cuprinsul art.39^ (în cazul căreia înlocuirea amenzii se 

dispune la solicitarea contravenientului) consimţământul acestuia la 

prestarea unei activităţi în folosul comunităţii rezultă implicit, fiind deci 

îndeplinită una dintre condiţiile prevăzute de art.2 pct.l din Convenţia 

nr.2 din 1930, reglementarea ar fi lipsită de eficacitate. Avem în vedere 

faptul că este greu de crezut că, în aceste condiţii, ar mai solicita vreun

4



contravenient înlocuirea amenzii cu prestarea unei activităţi în folosul 

comunităţii.
9

De altfel, în doctrină, s-a apreciat că însăşi reglementarea actuală 

din cuprinsul art.39^ este greu de aplicat în practică’ sau chiar că este 

lipsită de aplicabilitate practică^.
Or, potrivit prevederilor art. 6 din Legea nr. 24/2000 privind 

normele de tehnică legislativă pent*u elaborarea actelor normative, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, proiectul de act 

normativ trebuie să instituie reguli necesare, suficiente şi posibile care 

să conducă la o cât mai mare stabilitate şi eficienţă legislativă.

Faţă de cele de mai sus, soluţiile legislative preconizate nu pot fi
adoptate.

Florin

Bucureşti
Nr.600/23.07.2021

^ Mihai Adrian Hoţea, Regimul juridic al contravenţiilor - Comentarii şi explicatţii, Ed.a 5-a, 
Editura C.H.Beck, Bucureşti, 2012, p.411.
^ Ovidiu Podaru, Radu Chiriţă, Ioana Păsculeţ, Regimul juridic al contravenţiilor, O.G.2/2001 
comentată, Ed.a 4-a, Editura Hamangiu, Bucureşti, p.437 şi 438.
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MMtEVENIMENTE SUFERITE de actul...

M. Of. nr. 410/25 iul. 2001O.G. nr. 2/2001

Ordonanţă privind regimul juridic al contravenţiilor
aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 180/2002
(V. Decizia I.C.C.J. nr. XXII/2007 - M. Of. nr. 833/5 dec. 2007 (art. 16 alin. (7)); D.C.C. nr. 1354/2008 - M. Of. nr. 887/29 dec. 
2008 (sintagma "cu acordul acestuia" din art. 9); Decizia I.C.C.J. nr. 7/2010 - M. Of. nr. 126/18 feb. 2011 (art. 9 alin. (1). (2), (3)-

M. Of. nr. 268/22 apr. 2002

(5))

1 rectificare M. Of. nr. 584/18 sep. 2001 rectifică ari. 26 alin. 1
Rectificare

2 modificări prin M. Of. nr. 145/26 feb. 2002
Ordonanţă de urgenţă pentru reglementarea unor măsuri 
fiscale

aprobată prin L. nr. 335/2002

O.U.G. nr. 16/2002 modifică art. 39 alin. (2)

M. Of. nr. 418/17 iun. 2002

3 modificări prin L. nr. 180/2002 M. Of. nr. 268/22 apr. 2002
Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 
privind regimul juridic al contravenţiilor

modifică ari.}, art.2 alin.(J)-(3), art.4, art.5 
alin.(5). art.8. art.22 alin.(l). art.28 
alin.(l), ari.34 alin.(2); introduce alin.(5) 
la art.2, alin.(6) şi (7) la art.5: abrogă 
art.20 alin. (2)

4 aprobată cu 
modificări şi 
•completări prin

L. nr. 180/2002 M. Of. nr. 268/22 apr. 2002
Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 
privind regimul juridic al contravenţiilor

5 modificări prin O.G. nr. 61/2002 M. Of. nr. 644/30 aug. 2002 
Ordonanţă privind colectarea creanţelor bugetare

aprobată cu modificări şi L. nr. 79/2003 
completări prin

abrogă la J ian. 2003 art. 14 alin. (2)

M.Of. nr. 193/26 mar. 2003

6 modificări prin L. nr. 357/2003
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România

M. Of. nr. 537/25 iul. 2003 abrogă art. 16 alin. (2)~(4)

7 modificări prin O.U.G. nr. 108/2003 M. Of. nr. 747/26 oct. 2003
Ordonanţă de urgenţă pentru desfiinţarea închisorii 
contravenţionale

aprobată prin L. nr. 28/2004

la intrarea în vigoare a Legii de revizuire 
a Constituţiei modifică ari.5 alin. (2) Ut. c), 
art.6. arl.9, art.10 alin. (2). arl.ll alin. (4); 
abrogă art.5 alin. (2) Ut. d). art.14 alin. (3), 
art. 22, art.43, art.45

M.Of. nr. 214/11 mar. 2004

8 modificări prin L. nr. 28/2004
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 108/2003 pentru desfiinţarea închisorii contravenţionale

M. Of. nr. 214/11 mar. 2004 aprobă O. V.G. nr. 108/2003

9 modificări prin L. nr. 526/2004 M. Of. nr. 1149/6 dec. 2004
Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

modifică art. 4 alin. (1), art.8 alin. (3), 
art.25 alin. (3), ari.28; introduce alin. 
(}__!) la art. 16

10 completat prin O.G. nr. 8/2006
Ordonanţă pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 
2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

aprobată cu modificări prin L. nr. 353/2006

M. Of. nr. 78/27 ian. 2006 introduce alin. (3) la art. 28 şi ari. 50_}

M. Of. nr. 640/25 iul. 2006
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11 modificări prin L nr. 182/2006 M. Of. nr. 443/23 mai 2006
Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

la data de I ianuarie 2007. modifica art. 8 
alin. (3). art. 39 alin. (2) şi (3): 
introduce alin. (4) la art. 8

12 modificări prin L. nr. 352/2006
Lege pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 
privind regimul juridic al contravenţiilor

M. Of. nr. 640/25 iul. 2006 introduce alin.(3) - (6) la an.9, art.39_]

13 modificări prin L. nr. 353/2006 M. Of. nr. 640/25 iul. 2006
Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 6/2006 
pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind 
regimul juridic al contravenţiilor

aprobă cu modificări O.G. nr.8/2006 şi 
modifică art.28 alin.(3) partea introductivă: 
abrogă art.50_l

14 admisă excepţie D.C.C. nr. 953/2006 
de neconst. prin

M. Of. nr. 53/23 ian. 2007
Decizia nr. 953 din 19 decembrie 2006 referitoare la excepţia 
de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 32 alin. (1) din 
Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al 
contravenţiilor

ai t. 32 alin. (1)

15 modificări prin D.C.C. nr. 228/2007 M. Of. nr. 283/27 apr. 2007
Decizia nr. 228 din 13 martie 2007 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 12 alin. (1) din 
Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al 
contravenţiilor

suspendă pentni o perioadă de 45 zile 
dispoziliile art. 12 alin. (1) în măsura în 
care prin sintagma "nu se mai 
sancţionează"prevăzută în text se înţelege 
doar aplicarea sancţiunii contravenţionale, 
nu şi executarea acesteia (termenul se 
împlineşte la 11 iun. 2007, după care 
operează prevederile art. 147 alin. (I) din 
Constituţie)

16 admisă excepţie D.C.C. nr. 228/2007 
de neconst. prin

M. Of. nr. 283/27 apr. 2007
Decizia nr. 228 din 13 martie 2007 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 12 alin. (1) din 
Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al 
contravenţiilor

art. 12 alin. (1) în măsura în care prin 
sintagma "nu se mai sancţionează" 
prevăzută în text se înţelege doar aplicarea 
sancţiunii contravenţionale, nu şi 
executarea acesteia

17 admisă excepţie D.C.C. nr. 1354/2008 
de neconst. prin

M. Of. nr. 887/29 dec. 2008
Decizia nr. 1354 din 10 decembrie 2008 referitoare la excepţia 
de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 alin. (5) din 
Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al 
contravenţiilor, precum şt art. 1 alin. (3), art. 8 alin. (5) lit. b) şi 
art. 13 din Ordonanţa Guvernului nr. 55/2002 privind regimul 
juridic al sancţiunii prestării unei activităţi în folosul 
comunităţii, aşa cum a fost modificată prin Ordonanţa de 
urgenţă.a Guvernului nr. 108/2003 privind desfinţarea 
închisorii contravenţionale

sintagma "cu acordul acestuia" din art. 9

18 modificări prin D.C.C. nr. 1354/2008 M. Of. nr. 887/29 dec. 2008
Decizia nr. 1354 din 10 decembrie 2008 referitoare la excepţia 
de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 alin. (5) din 
Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al 
contravenţiilor, precum şi art. 1 alin. (3). art. 8 alin. (5) lit. b) şi 
art. 13 din Ordonanţa Guvernului nr. 55/2002 privind regimul 
juridic al sancţiunii prestării unei activităţi în folosul 
comunităţii, aşa cum a fost modificată prin Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 108/2003 privind desfiinţarea 
închisorii contravenţionale

suspendă pentiv o perioadă de 45 de zile 
sintagma "cu acordul acestuia" din ari. 9 
(termenul se împlineşte la data de 12 
februarie 2009), după care operează 
dispoziţiile art. 147 alin. (l)din Constituţie
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19 modificări prin L. nr. 293/2009 M. Of. nr. 645/1 oct. 2009 modifică art. 9 alin. (5). ari. 39_] alin. (2)
Lege pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 
privind regimul juridic al contravenţiilor

20 modificări prin L. nr. 202/2010 M. Of. nr. 714/26 oct. 2010
Lege privind unele măsuri pentru accelerarea soluţionării 
proceselor

modifică art. 34 alin. (2)

(V. Decizia I.C.C.J. nr. 12/2012-M. Of. nr. 735/31 oct. 2012 (art. XXIV alin. (1H3): Decizia I.C.C.J. nr. 2/2013 
(art. XVII alin. (2)- M. Of. nr. 313/30 mai 2013)

21 modificări prin L. nr. 76/2012 M. Of. nr. 365/30 mai 2012
Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind 
Codul de procedură civilă

modifică, la J septembrie 20J2. ari. 9 alin. 
(6), art. 13 alin. (2). art. 14, art. 32 alin. (l) 
şi (2). ari. 34, ari. 47: 
introduce alin. (2) la art. 36

22 modificări prin O.U.G. nr. 44/2012 M. Of. nr. 606/23 aug. 2012
Ordonanţă de urgenţă privind modificarea art. 81 din Legea nr. 
76/2012 pentru punerea în apiicare a Legii nr. 134/2010 
pnvind Codul de procedură civilă

aprobată prin L. nr. 206/2012

prorogă termenul de intrare în vigoare a 
Legii nr. 134/2010 până la 1 febniarie 2013

M.Of. nr. 762/13 nov. 2012

23 modificări prin O.U.G. nr. 4/2013 M. Of. nr. 68/31 ian. 2013
Ordonanţă de urgenţă privind modificarea Legii nr. 76/2012 
pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul 
de procedură civilă, precum şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative conexe

aprobată cu modificări şi L. nr. 214/2013 
completări prin

prorogă termenul de intrare în vigoare a 
Legii nr. 134/2010până la 15 februarie 
2013

M. Of. nr. 388/28 iun. 2013

24 modificări prin L. nr. 214/2013 M. Of. nr. 388/28 iun. 2013
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 4/2013 privind modificarea Legii nr. 76/2012 pentru 
punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de 
procedură civilă, precum şi pentru modificarea şi completarea 
unor acte normative conexe

aprobă cu modificări şi completări O. U. C. 
nr. 4/2013

25 modificări prin O.U.G. nr. 80/2013 
Ordonanţă de urgenţă privind taxele judiciare de timbru

M. Of. nr. 392/29 iun. 2013 modifcă art. 36

26 imodificări prin M. Of. nr. 629/27 aug. 2014
Ordonanţă pentru modificarea art. 9 alin. (3) din Ordonanţa 
Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

aprobată prin L. nr. 86/2015

O.G. nr. 17/2014 modifică art. 9 alin. (3)

M. Of. nr. 282/27 apr. 2015

27 modificări prin O.G. nr. 5/2015 M. Of. nr. 78/29 ian. 2015
Ordonanţă pentru modificarea unor termene prevăzute de 
Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic ai 
contravenţiilor

aprobată prin L. nr. 179/2015

modifică art. 14 alin. (1), art. 25 alin. (2). 
art. 26 alin. (3)

M.Of. nr. 481/1 iul. 2015

28 imodificări prin L. nr. 179/2015 M. Of. nr. 481/1 iul. 2015
Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 5/2015 
pentru modificarea unor termene prevăzute de Ordonanţa 
Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

aprobă O.G. nr. 5/2015
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29 modificări prin M. Of. nr. 490/30 iun. 2016O.U.G. nr. 41/2016 modifică art. 28 alin. (2) şi (3)
Ordonanţă de urgenţă privind stabilirea unor măsuri de 
simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative

M. Of. nr. 581/20 iul. 2017aprobată cu modificări prin L. nr. 179/2017

30 .modificări prin L. nr. 203/2018 M. Of. nr. 647/25 iul. 2018 modifică art. 8 alin. (3) şi (4), art. 76 alin. 
(1). art. 77, art. 18, art. 25 alin. (3), art. 26 
alin. (1) şi (3). art. 27, art. 28 alin. (1) şi 
art. 37; .
introduce alin. (5) la art. 8 şi alin. (3_}) • 
(3_3) la art. 39

Lege privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor 
contravenţionale

La data intrării în vigoare a prezentei legi, dispoziţiile din actele normative în vigoare care stabilesc achitarea a 
jumătate din minimul amenzii contravenţionale, într-un termen mai mic decât cel prevăzut la art. 28 alin. (1) din 
Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin 
Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.
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EVENIMENTE SUFERITE de actul...

M. Of. nr. 510/24 iul. 2009L. nr. 286/2009
Lege privind Codul penal

(V. Decizia l.C.C.J. nr. 2/2014 - M. Of. nr. 319/30 apr. 2014 (art. 5); Decizia I.C.C.J. nr. 1/2014 - M. Of. nr. 349/13 mai 2014 (art. 
6, art. 39): Decizia l.C.C.J. nr. 4/2014 - M. Of. nr. 434/13 iun. 2014 (art. 129 alin. (2) lit. b)); Decizia l.C.C.J. nr. 5/2014 - M. Of. 
nr. 470/26 iun. 2014 (art. 9): Decizia l.C.C.J. nr. 6/2014 - M. Of. nr. 471/26 iun. 2014 (art. 6 alin.(1)): Decizia l.C.C.J. nr. 7/2014 - 
M. Of. nr. 471/26 iun. 2014 (art. 6): Decizia l.C.C.J. nr. 8/2014 - M. Of. nr. 473/27 iun. 2014 (art. 6 alin. (1)); Decizia l.C.C.J. nr. 
14/2014 - M. Of. nr. 525/15 iul. 2014 (art. 6 alin. (1)); Decizia l.C.C.J. nr. 14/2014 - M. Of. nr. 546/23 iul. 2014 (art. 6 alin. (1)); 
Decizia l.C.C.J. nr. 20/2014 - M. Of. nr. 766/22 oct. 2014 (art. 175 alin. (2) teza întâi)); Decizia l.C.C.J. nr. 21/2014 - M. Of. nr. 
829/13 nov. 2014 (art. 5 alin. (1)); Decizia l.C.C.J. nr. 26/2014 - M. Of. nr. 24/13 ian. 2015 (art. 175 alin. (1) lit. c) şi alin. (2); 
Decizia l.C.C.J. nr. 1/2015-M. Of. nr. 105/10 feb. 2015 (art. 308)); Decizia l.C.C.J. nr. 4/2015-M. Of. nr. 244/9 apr. 2015 (art. 
196 alin. (1)); Decizia l.C.C.J. nr. 3/2015-M. Of. nr. 380/2 iun. 2015; Decizia l.C.C.J. nr. 10/2015-M. Of. nr. 389/4 iun. 2015 
(art. 367 alin. (1) şi (6)); Decizia l.C.C.J. nr. 12/2015 - M. Of. nr. 409/10 iun. 2015 (art. 6 alin. (1), art. 183, art. 309); Decizia 
l.C.C.J. nr. 13/2015 - M. Of. nr. 410/10 iun. 2015 (art. 96 alin. (5) raportat la art. 44 alin. (2)); Decizia l.C.C.J. nr. 20/2015 - M. Of. 
nr. 573/30 iul. 2015 (art. 327 alin. (2); Decizia l.C.C.J. nr. 13/2016 - M. Of. nr. 457/21 iun. 2016 (art. 6); Decizia l.C.C.J. nr. 
11/2016 - M. Of. nr. 468/22 iun. 2016 (art. 6))

1 promulgată prin D. nr. 1211/2009 M. Of. nr. 510/24 iul. 2009 
Decret pentru promulgarea Legii privind Codul penal

2 modificări prin M. Of. nr. 180/20 mar. 2012
Lege pentru modificarea şi completarea Codului penal al 
României şi a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal

L. nr. 27/2012 modijicâ art. 153 alin. (2), art. 161 alin. (2): 
introduce alin. (3) la art. 153, alin. (3) la 
ari. 161

3 completat prin L. nr. 63/2012 M. Of. nr. 258/19 apr. 2012
Lege pentru modi^carea şi completarea Codului penal al 
României şi a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal

introduce lit. e) la an. 108. art. 1I2_1

« modificări prin L. nr. 187/2012 ■M. Of. nr. 757/12 nov. 2012
Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind 
Codul penal

la data de 1 februaiie 2014, modifică ari. 9 
alin. (3), art. 61 alin. (3). art. 64 alin. (5) 
lit. b), art. 65 alin. (1). (2) şi (4), art. 80 
alin. (2) lit. d), art. 82, art. 83 alin. (4), art. 
85 alin. (3) şi (4). art. 93 alin. (4). art. 98 
alin. (1), art. 101 alin. (4). art. 106. art.
116 alin. (2), art. 144 alin. (1) şi (2), art. 
155 alin. (4), art. 175 alin. (1) lit. c). art. 
182 lit. e), an. 210, art. 211 alin. (2). art. 
231. art. 234 alin. (2). art. 289 alin. (I). 
art. 292 alin. (1). art. 294 lit. c). art. 302 
alin. (6), art. 308 alin. (1), art. 344, art. 
345, art. 391 alin. (2). art. 416 alin. (3). 
art. 430;
introduce Ut. d) la art. 75 alin. (1). lit. g) la 
art. 294, alin. (7) la art. 302, alin. (6) şi (7) 
la art. 342, alin. (3) la art. 407, lit. h) la 
art. 443 alin. (1);
abrogă art. 101 alin. (6). art. 139 alin. (3)

(v. Decizia l.C.C.J. nr. 4/2014 - M. Of. nr. 434/13 iun. 2014)

M. Of. nr. 372/20 mai 2014
Decizia nr. 265 din 6 mai 2014 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitâte a dispoziţiilor art. 5 din Codul penat

5 admisă excepţie D.C.C. nr. 265/2014 
«de neconst. prin

dispoziţiile art. 5 sunt constituţionale in 
măsura în care nu permit combinarea 
prevederilor din legi succesive în stabilirea 
şi aplicarea legii penale mai favorabile.
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6 admisă excepţie D.C.C. nr. 508/2014 
de neconst. prin

M. Of. nr. 843/19 nov. 2014 
Decizia nr. 508 din 7 octombrie 2014 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 159 alin. (3) din Codul 
penal

prevederile art. 159 alin. (3) sunt 
constituţionale în măsura în care se aplică 
tuturor inculpaţilor trimişi în judecată 
înaintea datei intrării în vigoare a Legii nr. 
286/2009 privind Codul penal şi pentru 
care la acea dată momentul citirii actului 
de sesizare fusese depăşit

7 modificări prin L. nr. 159/2014 M. Of. nr. 887/5 dec. 2014
Lege pentru abrogarea art. 276 din Legea nr. 286/2009 privind 
Codul penal

abrogă an. 276

8 admisă excepţie D.C.C. nr. 732/2014 
de neconst. prin

M. Of. nr. 69/27 ian. 2015
Decizia nr. 732 din 16 decembrie 2014 referitoare la excepţia 
de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 336 alin. (1) şi (3) 
din Codul penat

constată că sintagma „la momentul 
prelevării mostrelor biologice" din 
cuprinsul dispoziţiilor art. 336 alin. (I) 
este neconstituţională

s admisă excepţie D.C.C. nr. 11/2015 
de neconst. prin

M. Of. nr. 102/9 feb. 2015
Decizia nr. 11 din 15 ianuarie 2015 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 112_1 alin. (2) lit. a) din 
Codul penal

dispoziţiile art. IJ2_J alin. (2) lit. a) din 
Codul penal sunt constituţionale în măsura 
în care confiscarea extinsă nu se aplică 
a.utpra bunurilor dobândite înainte de 
intrarea în vigoare a Legii nr. 63/2012

10 admisă excepţie D.C.C. nr. 603/2015 
de neconst. prin

M. Of. nr. 845/13 nov. 2015
Decizia nr. 603 din 6 octombrie 2015 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 301 alin. (1) şi art. 308 
alin. (1) din Codul penal

sintagma "oii în cadrul oricărei persoane 
juridice" din an. 308 alin. (1) cu raportare 
la art. 301

11 admisă excepţie D.C.C. nr. 603/2015 
de neconst. prin

M. Of. nr. 845/13 nov. 2015
Decizia nr. 603 din 6 octombrie 2015 referitoare la excepţia de 
neconstituţionaiitate a dispoziţiilor art. 301 alin. (1) şi art. 308 
alin. (1) din Codul penal

sintagma "raporturi comerciale" din art. 
301 alin. (1)

12 modificări prin O.U.G. nr. 18/2016 M. Of. nr. 389/23 mai 2016
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 286/2009 privind Codul penal, Legii nr. 135/2010 privind 
Codul de procedură penală, precum şi pentru completarea art. 
31 alin. (1) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea 
judiciară

modifică art. 154 alin. (4), art. 211 alin. 
(2). art. 217, art. 218 alin. (3) lit. c). aii. 
219 alin. (2) Ut. c), aii. 220 alin. (3) şi (4), 
art. 356, art. 374 alin. (1) şi alin.(4);

introduce art. 216 _1, alin. (6) la art. 220, 
lit. d) la ort. 221 alin. (2), alin. (6) la art. 
221, cap. VI cu art. 256_1, alin. (3) la art. 
315, alin. (6) la art. 345, alin. (1_1) şi 
(î_2) la art. 374, alin. (3_1) la ari. 374, 
alin.(4_l) la art. 374

13 admisă excepţie D.C.C. nr. 405/2016 
ide neconst. prin

dispoziţiile aii. 297 alin. (1) sunt 
constituţionale în măsura în care prin 
sintagma „Îndeplineşte în mod defectuos" 
din cuprinsul acestora se înţelege 
„îndeplineşteprin încălcarea legii"

■M. Of. nr. 517/8 iul. 2016
Decizia nr. 405 din 15 iunie 2016 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 246 din Codul penal din 
1969, ale art. 297 alin. (1) din Codul penal şi ale art. 13_2 din 
Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi 
sancţionarea faptelor de corupţie

14 completat prin L. nr. 151/2016 U. Of. nr. 545/20 iul. 2016
Lege privind ordinul european de protecţie, precum şi pentru ' 
modificarea şi completarea unor acte normative

introduce lit. h) la art. 287 alin. (1), alin. 
(3) la art. 287
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’5 modificări prin O.U.G. nr. 13/2017
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 286/2009 privind Codul penal şi a Legii nr. 135/2010 
privind Codul de procedură penală

respinsă prin L. nr. 8/2017

M. Of. nr. 92/1 feb. 2017 modifică aii. 269 alin. (3). aii. 297, an. 30] 
alin. (1), ari. 308 alin. (}), an. 336 alin. (1): 
introduce alin. (4) la aii. 269. an. 336_J; 
abrogă an. 298

M. Of. nr. 144/24 feb. 2017

16 modificări prin O.U.G. nr. 14/2017
Ordonanţă de urgenţă privind abrogarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 13/2017 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal şi a Legii 
nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, precum şi 
pentru modificarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de 
procedură penală

aprobată cu modificări prin L. nr. 9/2017

M. Of. nr. 101/5 feb. 2017 abrogă O.U.G. nr. J3/20J7

M. Of. nr. 144/24 feb. 2017

17 modificări prin L. nr. 8/2017 M. Of. nr. 144/24 feb. 2017
Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 13/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
286/2009 privind Codul penai şi a Legii nr. 135/2010 privind 
Codul de procedură penală

re.<:pinge O.U.G. nr. J3/20]7

18 modificări prin Lnr. 9/2017 M. Of. nr. 144/24 feb. 2017
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 14/2017 privind abrogarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 13/2017 pentru modificarea şi completarea 
Legii nr. 286/2009 privind Codul penal şi a Legii nr. 135/2010 
privind Codul de procedură penală, precum şi pentru 
modifîcarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură 
penală

aprobă O.U.G. nr. ]4/20]7

19 admisă excepţie D.C.C. nr. 224/2017 
de neconst. prin

M. Of. nr. 427/9 iun. 2017
Decizia nr. 224 din 4 aprilie 2017 referitoare ia excepţia de 
neconstituţionalitate a prevederilor art. 335 alin. (1) din Codul 
penal şi art. 6 pct. 6 teza a doua din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

an. 335 alin. (]) care nu incriminează 
fapta de conducere pe dnimurile publice a 
unui tractor agricol sau forestier, fără 
permis de conducere

20 admisă excepţie D.C.C. nr. 368/2017 
de neconst. prin

M. Of. nr. 566/17 iul. 2017
Decizia nr. 368 din 30 mai 2017 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 35 alin. (1) şi ale art. 39 
alin. (1) lit. b) din Codul penal

sintagma „şi împotriva aceluiaşi subiect 
pasiv" din art. 35 alin. (])

21 modificări prin L. nr. 193/2017 M. Of. nr. 598/25 iul. 2017 
Lege pentru modificarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal

modifeă ari. 30] şi aii. 308 alin. (])

22 admisă excepţie D.C.C. nr. 518/2017 
de neconst. prin

M. Of. nr. 765/26 sep. 2017
Decizia nr. 516 din 6 iulie 2017 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 249 alin. 1 din Codul 
penal din 1969 şi ale art. 298 din Codul penal

art. 298. în sensul că prin sintagma 
„îndeplinirea ei defectuoasă " din cuprinsul 
acestora se înielege „îndeplinireaprin 
încălcarea legii”
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23 modificări prin M. Of. nr. 194/2 mar. 2018
Lege privind precursorii de explozivi, precum şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative

L. nr. 49/2018 modifică ari. 75 alin.(J) Ui. d) (expresia 
„materiilor explozive "se înlocuieşte cu 
expresia „materiilor explozive şi al 
precursorilor de explozivi restrifionafi"). 
ari. J J2_J alin. (J) Ut. i) (expresia „şi al 
materiilor explozive " se înlocuieşte cu 
expresia „materiilor explozive şi al 
precursorilor de explozivi restriciionaU") şi 
ari. 347:
introduce art. 346 I

t

24 admisă excepţie D.C.C. nr. 297/2018 
de neconst. prin

M. Of. nr. 518/25 iun. 2018
Decizia nr. 297 din 26 apriiie 2018 referitoare ia excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiiior art. 155 alin. (1) din Codul 
penal

soluţia legislativă care prevede 
întreruperea cursului lennenului 
prescripţiei răspunderii penale prin 
îndeplinirea „ oricărui act de procedură în 
cauză", din cuprinsul dispoziţiilor ari. 155 
alin. (J) din Codul penal, este 
neconstituţională

25 admisă excepţie D.C.C. nr. 601/2018 
'de neconst. prin

M. Of. nr. 1057/13 dec. 2018
Decizia nr. 601 din 27 septembrie 2018 referitoare la excepţia 
de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 129 alin. (2) lit. b) 
din Codul penal

sintagma "cel puţin " din cuprinsul 
dispoziţiilor art. 129 alin. (2) Ut. h)

26 admisă excepţie D.C.C. nr. 651/2018 
de neconst. prin

M. Of. nr. 1083/20 dec. 2018
Decizia nr. 651 din 25 octombrie 2018 referitoare la excepţia 
de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 595 alin. (1) din 
Codul de procedură penată şi ale art. 4 din Codul penal

soluţia legislativă cuprinsă în art. 4. care 
nu asimilează efectele unei decizii a Curţii 
Constituţionale prin care se constată 
necon.stituţionalitatea unei norme de 
incriminare cu cele ale unei legi penale de 
dezincriminare

27 modificări prin O.U.G. nr. 28/2020 M. Of. nr. 228/20 mar. 2020
Ordonanţă de urgenţă pentnj modificarea şi completarea Legii 
nr. 286/2009 privind Codul penal

modifică art. 326 şi art. 352: 
introduce ari. 352 1

28 imodificări prin L. nr. 217/2020 M. Of. nr. 1012/30 oct. 2020
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 286/2009 
privind Codul penal, precum şi pentru modificarea art. 223 
alin. (2) din Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură 
penală

modifică art. 154 alin. (4), art. 211 alin. (l) 
şi alin. (2) partea introductivă şi Ut. d) şi e). 
art. 218 alin. (1) şi alin. (3) partea 
introductivă şi lit. b) şi e), art. 218 alin. (4). 
art. 219 alin. (2) lit. b) şi e), art. 220, ari. 
221 alin. (1) şi alin. (2) partea introductivă 
şi Ut. a) şi h). art. 221 alin. (3) şi (6). art. 
222, art. 374 alin. (3_1) Ut. a): 
introduce Ut. c) la ari. 153 alin. (2), alin. 
(3_1) la art. 213, alin. (3_1) la an. 218, 
alin. (2_1) la art. 219, alin. (2_1) la art.
221, art. 222J. Ut. d) la art. 374 alin. (3J)

29 modificări prin L. nr. 228/2020 M. Of. nr. 1019/2 nov. 2020
Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative 
din domeniul penal în vederea transpunerii unor directive ale 
Uniunii Europene

modifică art. 112_1 alin. (1) şi (2)
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30 modificări prin L. nr. 233/2020 M. Of. nr. 1036/5 nov. 2020
Lege pentru modificarea art. 199 alin. (2) din Legea nr. 
286/2009 privind Codul penal

modifică ari. 199 alin. (2)

31 modificări prin L. nr. 274/2020 M. Of. nr. 1144/26 nov. 2020 
Lege pentru modificarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal

modifică ari. }54 alin. (4) şi ari. 23 J

32 modificări prin L. nr. 146/2021 :M. Of. nr. 515/18 mai 2021
Lege privind monitorizarea electronică Tn cadrul unor 
proceduri judiciare şi execuţional penale

modifică ari. 285 alin. (4):
inlroduce alin. (2_1) la art. 253. Ut. c) la

art. 285 alin. (3), alin. (4_1) la art. 285

33imodificări prin L. nr. 186/2021 M. Of. nr. 657/2 iul. 2021
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 286/2009 
privind Codul penal

modifică ari. 153 alin. (2) Ut. c). ari. 154 
alin. (4). art. 266 alin. (1), art. 374 alin. 
(3_1) Ut. c) şi d); 
introduce alin. (1_1) la art. 266
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