MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

JANDARMERIA ROMÂNĂ

LEGISLAȚIA ÎN VIGOARE REFERITOARE LA CONSTATAREA SI SANCȚIONAREA
CONTRAVENȚIILOR

 Constituie contravenţie fapta săvârşită cu vinovăţie, stabilită şi sancţionată prin
lege, ordonanţa, prin hotărâre a Guvernului sau, după caz, prin hotărâre a consiliului local
al comunei, oraşului, municipiului sau al sectorului municipiului Bucureşti, a consiliului
judeţean ori a Consiliului General al Municipiului Bucureşti.
 Regimul juridic al contravențiilor este reglementat prin Ordonanța Guvernului
nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor cu modificările si completările
ulterioare.
 Sancţiunile contravenţionale sunt principale şi complementare.
 Sancţiunile contravenţionale principale sunt:
- avertismentul;
- amenda contravenţională;
- prestarea unei activităţi în folosul comunităţii.
 Sancţiunile contravenţionale complementare sunt:
- confiscarea bunurilor destinate, folosite sau rezultate din contravenţii;
- suspendarea sau anularea, după caz, a avizului, acordului sau a autorizaţiei de
exercitare a unei activităţi;
- închiderea unităţii;
- blocarea contului bancar;
- suspendarea activităţii agentului economic;
- retragerea licenţei sau a avizului pentru anumite operaţiuni ori pentru
activităţi de comerţ exterior, temporar sau definitiv;
- desfiinţarea lucrărilor şi aducerea terenului în starea iniţială;
- Prin legi speciale se pot stabili şi alte sancţiuni principale sau complementare.
 Sancţiunea stabilită trebuie să fie proporţională cu gradul de pericol social al faptei
săvârşite;
 Avertismentul şi amenda contravenţională se pot aplica oricărui contravenient
persoana fizica sau juridică;
 Agentul constatator va întocmi un proces verbal de de constatare si sancționare a
contravențiilor, potrivit OG nr. 2/2001 cu modificările si completările ulterioare;
 Procesul-verbal de constatare a contravenţiei va cuprinde în mod obligatoriu:
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- data şi locul unde este încheiat;
- numele, prenumele, calitatea şi instituţia din care face parte agentul
constatator;
- datele personale din actul de identitate, inclusiv codul numeric personal,
ocupaţia şi locul de muncă ale contravenientului;
- descrierea faptei contravenţionale cu indicarea datei, orei şi locului în care a
fost săvârşită, precum şi arătarea tuturor împrejurărilor ce pot servi la aprecierea gravităţii
faptei şi la evaluarea eventualelor pagube pricinuite;
- indicarea actului normativ prin care se stabileşte şi se sancţionează
contravenţia;
- indicarea societăţii de asigurări, în situaţia în care fapta a avut ca urmare
producerea unui accident de circulaţie;
- posibilitatea achitării în termen de 48 de ore a jumătate din minimul amenzii
prevăzute de actul normativ, dacă acesta prevede o asemenea posibilitate;
- termenul de exercitare a căii de atac şi organul la care se depune plângerea;
- seria şi numărul paşaportului ori ale altui document de trecere a frontierei de
stat, data eliberării acestuia şi statul emitent in cazul cetăţenilor străini, persoane fără
cetăţenie sau cetăţeni români cu domiciliul în străinătate;
- în cazul în care contravenientul este minor procesul-verbal va cuprinde şi
numele, prenumele şi domiciliul părinţilor sau ale altor reprezentanţi ori ocrotitori legali ai
acestuia;
- în situaţia în care contravenientul este persoana juridică în procesul-verbal se
vor face menţiuni cu privire la denumirea, sediul, numărul de înmatriculare în registrul
comerţului şi codul fiscal ale acesteia, precum şi datele de identificare a persoanei care o
reprezintă;
- În momentul încheierii procesului-verbal agentul constatator este obligat să
aducă la cunoştinţă contravenientului dreptul de a face obiecţiuni cu privire la conţinutul
actului de constatare.
 Obiecţiunile sunt consemnate distinct în procesul-verbal la rubrica "Alte
menţiuni", sub sancţiunea nulităţii procesului-verbal;
 Dacă aceeaşi persoana a săvârşit mai multe contravenţii sancţiunea se aplică
pentru fiecare contravenţie;
 Când contravenţiile au fost constatate prin acelaşi proces-verbal, sancţiunile
contravenţionale se cumulează fără a putea depăşi dublul maximului amenzii prevăzut
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pentru contravenţia cea mai grava sau, după caz, maximul general stabilit în prezenta
ordonanţa pentru prestarea unei activităţi în folosul comunităţii;
 Aplicarea sancţiunii amenzii contravenţionale se prescrie în termen de 6 luni de la
data săvârşirii faptei. În cazul contravenţiilor continue, termenul prevăzut mai sus curge de la
data încetării săvârşirii faptei. Contravenţia este continuă în situaţia în care încălcarea
obligaţiei legale durează în timp;
 Executarea sancţiunilor contravenţionale se prescrie dacă procesul-verbal de
constatare a contravenţiei nu a fost comunicat contravenientului în termen de cel mult două
luni de la data aplicării sancţiunii;
 Lipsa menţiunilor privind numele, prenumele şi calitatea agentului constatator,
numele şi prenumele contravenientului, iar în cazul persoanei juridice lipsa denumirii şi a
sediului acesteia, a faptei săvârşite şi a datei comiterii acesteia sau a semnăturii agentului
constatator atrage nulitatea procesului-verbal. Nulitatea se constata şi din oficiu;
 În cazul în care prin actul normativ de stabilire şi sancţionare a contravenţiilor nu
se prevede altfel, agentul constatator, prin procesul-verbal de constatare, aplică şi
sancţiunea;
 Dacă, potrivit actului normativ de stabilire şi sancţionare a contravenţiei, agentul
constatator nu are dreptul să aplice şi sancţiunea, procesul-verbal de constatare se trimite
de îndată organului sau persoanei competente să aplice sancţiunea. În acest caz sancţiunea
se aplică prin rezoluţie scrisă pe procesul-verbal;
 Sancţiunea se aplică în limitele prevăzute de actul normativ şi trebuie să fie
proporţională cu gradul de pericol social al faptei săvârşite, ţinându-se seama de
împrejurările în care a fost săvârşită fapta, de modul şi mijloacele de săvârşire a acesteia, de
scopul urmărit, de urmarea produsă, precum şi de circumstanţele personale ale
contravenientului şi de celelalte date înscrise în procesul-verbal;
 În situaţia în care contravenientul a fost sancţionat cu amendă, precum şi dacă a
fost obligat la despăgubiri, odată cu procesul-verbal, acestuia i se va comunica şi înştiinţarea
de plată. În înştiinţarea de plată se va face menţiunea cu privire la obligativitatea achitării
amenzii la instituţiile abilitate să o încaseze, potrivit legislaţiei în vigoare şi, după caz, a
despăgubirii, în termen de 15 zile de la comunicare, în caz contrar urmând să se procedeze la
executarea silită;
 Dacă agentul constatator aplică şi sancţiunea, iar contravenientul este prezent la
încheierea procesului-verbal, copia de pe acesta şi înştiinţarea de plată se înmânează
contravenientului, făcându-se menţiune în acest sens în procesul-verbal. Contravenientul va
semna de primire;
 În cazul în care contravenientul nu este prezent sau, deşi prezent, refuză să
semneze procesul-verbal, comunicarea acestuia, precum şi a înştiinţării de plată se face de
către agentul constatator în termen de cel mult două luni de la data încheierii;
 Comunicarea procesului-verbal şi a înştiinţării de plată se face prin poştă, cu aviz
de primire, sau prin afişare la domiciliul sau la sediul contravenientului. Operaţiunea de
afişare se consemnează într-un proces-verbal semnat de cel puţin un martor;
 Împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a
sancţiunii se poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării
acestuia;
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 Partea vătămată poate face plângere numai în ceea ce priveşte despăgubirea, iar
cel căruia îi aparţin bunurile confiscate, altul decât contravenientul, numai în ceea ce
priveşte măsura confiscării;
 Plângerea se depune la judecătoria în a cărei circumscripţie a fost săvârşită
contravenţia;
 Punerea în executare a sancţiunii amenzii contravenţionale se face astfel:
a) de către organul din care face parte agentul constatator, ori de câte ori nu se
exercită calea de atac împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei în termenul
prevăzut de lege;
b) de către instanţa judecătorească, în celelalte cazuri;
În vederea executării amenzii, agentul constatator va comunica din oficiu procesulverbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii, neatacat cu plângere în
termenul legal, în termen de 30 de zile de la data expirării acestui termen,astfel:
a) pentru sumele care se fac venit integral la bugetele locale, organelor de
specialitate ale unităţilor administrativ-teritoriale în a căror rază teritorială domiciliază
contravenientul persoană fizică sau, după caz, îşi are domiciliul fiscal contravenientul
persoană juridică;
b) pentru sumele care se fac venit integral la bugetul de stat, organelor de
specialitate ale unităţilor subordonate Ministerului Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de
Administrare Fiscală, în a căror rază teritorială îşi are domiciliul fiscal contravenientul
persoană juridică.
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