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. AVIZ
referitor la propunerea IegisIativă privind uncle 

măsuri administrative si fiscale' 

Analizând propunerea legislativă privind. uncle măsuri 

administrative şj fiscale (b268/18.05.2020), transmisă de Secretarul 
General at Senatului cu. adresa rir.XXXV/2233/26.05.2020 şi 

înregistrată Ia Consiliul Legislativ cu nr.D563/26.05.2020, 

CONSILIUL, LEGISLATIV : 

In temeiul .âtt.2 alin.l lit.a) din Legea nr.73/1993, republicată şj art.46(2) 
din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Legislativ, 

Avizează favorabil propunerea legislativă, cu următoarele 

observaţii şi propuneri: 
1. Propunerea legislativă are ca object instituirea unor măsuri 

privind amenzile. aplicate pentru săvârşirea contravenţiilor prevăzute 

la art.28 din Ordonanla de urgenlă a Guvernului nr.1/1999 privind 
regimul stării de asediu şi regimul stării de urgenţă, aprobată Cu 
modificări şi completări prin Legea nr.453/2004, cu modifjcările şi 

completările ulterioare, articol declarat neconstituţional prin Decizia 
Curţii Constituţionale fir. 152/2020. . 

Potrivit Expunerii de motive, reglementarea este propusă „pentru . 
a evita blocaje în siştemut de justilie, dar şi pentru â limita pericolul de 
răspândire a virusului COVID-19 in această perjoadă. 

Prin conţinutul său normativ; propunerea' legislativă face parte 
din categoria legilor ordinare, iar în aplicarea art.75 alin.(1) din 
Constitulia României, republicată, prima Cameră sesizată este Senatul. 

Precizăm că, prin avizul pe care îl emite, Consiliul.Legislativ nu 
se poate pronunla asupra oportunităţii soluliilor legislative 
preconizate. ' 



2. Întrucât propunerea legislativă va avea implicatii asupra 
bugetului de stat, este`obligatorie solicitarea unei informări din partea. 
Guvernului, în conformitate Cu dispoziiiile• :art,ll-I alin.(1) din 
Constitutie. . 

De asemenea, sunt incidente prevederile art.15 alin.(1) din Legea 
nr.500/2002 privind finanţele publice, Cu modificările şi completările' 
ulterioare, referitoare la..obligativitatea întocmirii unei fişe financiare, 
cu respectarea condiţiilor :. prevăzute de art.2l .: din Legs 
responsabilitătii fiscal-bugetarenr.69/2010, republicată. . . . 

3. , Ca observatie de ordin general, precizăm ; că ` instituirea
măsurilor referitoare la amenzile aplicate: pentru săvârşirea . 
contraventiilor prevăzute la art.28 din Ordonanta de urgentă a 
Guvernului nr.1/1999 trebuie să aibă în vedere, în primul rând, 
efectele Deciziei Curtii Constituiionale nr.152/2020, prin care s-a 
constatat neconstituţionalitatea respectivei norme. . 

Mentionăm că Ordonanfa Guvernului nr.2/2001 privind regimul 
juridic al contraventiilor nu cuprinde o reglementare expresă a solutiei 
legislative aplicabile în cazul declarării neconstitutiânalitătii unei .. 
norm& de stabilire şi sanctionare a contraventiilor, ci doar a situatiei în 
care, printr-un act normativ ulterior, fapta nu mai .este considerată . 

eontraventie. Astfel, potrivit art.12 alin.(1) din Ordonanta Guvernului 
nr.2/2001, într-un asemenea caz, fapta nu se mai sanctionează, chiar 
dacă a fost săvârşită înainte de data intrării în vigoare a noului act. 
normativ. Această solutie este similară celei aplicabile, potrivit•art.4 
din Codul penal, în cazul dezincriminării infractiunilor. or,' aşa cum s-a 
precizat şi în doctrinăt , "având în vedere dispozitiile ° art 47 din 
Ordonanta Guvernului nr.2/2001, potrivit cărora prevederile acesteia 
se completează, din punct de vedere al dreptului material, cu 
dispozitiile Codului penal, devin incidente prevederile referitoare la 
dezineriminare din cuprinsul art.4 al acestui act normativ, în 
interpretarea eonferită prin" Decizia Curtii:. Constitutionale 
nr.651/2018. Mentionăm că, potrivit acestei decizii,`ait.4: din Codul 
penal trebuie interpretat în sensul asimilării efectelor;"unei decizii a<. 

, Curţii Constitutionale prin care se constată neconstitutionalitatea unei 
norme de incriminare cu'cele ale unei legi penale de dezincriminare. ' 

~ Mircea URSUŢA - Efectele Deciziei Can•EiP Constitutionale din 6 ma! 2020 in materia 
contraventiilor la regimul stării de urgentă, https://www.juridice.ro/682400/efectele-deciziei- 
curtii-constitutionaie-din-6-mai-2020-in-materia-contraventi ilor-la-regimul-starii-de- 
urgenta,html . 
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. Prin urmare, şi în materie contraventională, interventia unei 
decizii a Curtii Constitutionale ; .: prin . care se °. conştaţă 
neconstitutionalitatea unei norme de stabilire şi de sancţionare a. 
contravenţiilor trebuie să aibă acelaşi efect cu cel al: unei legi prin care 
fapta respectivă nu.mai este considerată contraventie, astfel.; cum 'acest : 
efect este: prevăzut . la art 12 :alin.(1):' din Ordonanta Guvernului >'.. 
nr.2/2001, şi anume nesanctionarea faptei , _ , , 

În ceeâ ce° priveşte::. intelesul dispozitiei"'referitoare ]a
nesanctionarea .faptei, din cuprinsul art 12 alin.(1) din Ordonanta;" 
Guvernului nr.2/2001; precizăm că acesta are în vedere, potrivit celor. 
retinute_ în. Decizia Curtii.Constitutionale nr.228/2007; atât aplicarea : 
sanctiunii,`cât şi executarea acesteiaZ: 

Din acest punct de vedere, , în doctrină, s-a = formulaţ opinia.: 
potrivit. căreia „întrucât sf' în ° materfe penală dezincriminarea 
operează de drept (organele judiciare penale „constatând" si'nu 
„pronunlând.." dezincriminarea) .:. apreciem că în' materie . 
contra venţională nu este .. , nevoie :` de ' exercitarea ;;:•plângerif, . .. 
contravenţionale pentru a se constata decontravenlionalfzarea. ' 

Având în vedere faptul "" , că, în : , urma : legf i; . de 
decontravenlfonalizare -sancliunile aplicate nu mm pot fi executate, . 
apreciem că decontravenlionalizarea opereazű ope legis; far - 

. procesul-vebal nu mai poate. reprezenta un titlu executoi•lu deoarece 
. amenda prevăzută în acesta .nu mat poate reprezenta o crennlă 

ftscală" 3 

Cu toate acestea, tinând seama de faptul că efectele declarării .. 
neconstitutionalitătii unei • .norme de stabilire şi sanctionare a . . 
contraventiilor riu'sunt prevăzute în prezent în Ordonan;:ă Guvernului " 
nr.2/2001, apreciem că o interventie legislativă expresă pentru . 
clarificarea acestei situatii .ar conduce la un plus de previzibilitate şi _ 
accesibilitate a reglementării aplicabile în domeniul,`contraventiilor. 

; Din acest punct .de vedere, mentionăm că normele, propuse prin 
proiecţ> conduc _I,a şolutii. similare.. celor rezultate; din interpretarea 
prevederitor legale şi a deciziilor Curtii Constitulionale incidente în 
materie. Astfel, dispoziliile din:cuprinsul art.3 şi 4 din proiect'coincid , 

, Z .,,(...J Sintagnla -'"nu se mai sanC/ionează" tl'ebuie inleleasă. În Sensid Că, prif! lntrarea..in- , 

vigoare a legiF care run nrai prevede fapla drept contravenlie, sartctinnile contravenJionale . 
in, se ran. apllcă, iar în caznl celor aplicate, dar aJlate Fa crrrs de execntare la data Intrării  , 
En vigoare a non leg:, sangiunife nu se. n►ai execntă".(Decizia Curlii Constitu(ionale 
nr.228/2007, s.n) 
~ Mircea URSUŢA - ibidenr 



cu soluţia neexecuţării. sancliunilo.r aplicate, din cuprinsul art.12: . 
alin.(1) din Ordonanla Guvernului nr.2/2001, în interpretarea dată »' 
prin Decizia Curiii Constitulionale Hr 228/2007. : 

.. . In plus faţă de aceste efecte, art.2 din proiect prevede o solulie 
` distinctă. şi pentru situaţia saricţiunilor deja executate, respectiv 
restituirea. sumelor reprezentând amenzile achiţate în tot sau în parte . 
de către contravenienli. Mentionăm că o astfel dc soluţie nu este 
incidentă în cazul aplicării dispozi#iilor art.12 alin:(1) din Ordonania: 
Guvernului nr:2/2001, după 

cum 

nu este.. aplicabilă nici: în cazuI
dezincriminării unei fapte penale:

Faţă de forma actuală a textelor propuse, în acord cu cele 
reţinute în Expunerea de motive, precum şi pentru punerea de acord cu 
terminologia specifică răspunderii contravenţionale, acestea ar trebui 
să se refere la sanciiunile aplicate în temeiul art.28 din Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr.1/1999 privind regimul stării de. 
asediu şi regimul stării de urgenţă, aprobată cu modificări şi 
eompletări prin Legea nr.453/2004, cu modificările şi completările 
ulterioare, pe durata stării:. de . urgenţă stabilită prin Decretul . 
nr.195/2020 privind. instituirea stării de. urgentă pe teritoriul ' 
României şi prin Decretul nr.240/2020 privind prelungirea stării 
de urgenţă pe teritoriul României. 

Pe de altă parte, având in vedere principiul separaţiei şi 
echilibrului puterilor în stat, precizăm că anularea proceselor-verbale 
încheiate nu poate fi realizată prin lege, aşa cum se prevede la art.!, 
întrucât constatarea nulitălii.este de competenta instanţei de judecată.
De aceea, art.1, trebuie eliminat din:'proiect, normele subsecvente 
urmândâ fi renumerotate. - 

4. La actualul art.4, pentru un spor de rigoare normativă, . 
expresia „în temeiul proceselor verbale prevăzute la art.1" se va reda 
sub forma ,;prin procesele-verbale de constatare a contravenţiilor . 
şi de aplicare a sancţiunilor prevăzute la art.l", iar sintagma „care 
nu au achitat cuantumul amenzii până. Ia data intrării în. vigoare a 
legii" trebuie înlocuită cu expresia ,;care nu au achitat axnenda. până la 
data intrării în vigoare a prezenţei legi". 

. 5. În. ceea, cc priveşte actualul art.5, precizăm că soluţia 
legislativă propusă nu poate fl promovată, întrucât Decizia Curlii 
Constitulionale nr.152/2020 nu prevede nieio excepţie in ceea ce 
priveşte faptele stabilite drept contraventii prin art.28 din Ordonanţa 
de urgcnţă a Guvernului nr.1/1999, acest articol. fund declarat 
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neconstituţional în integralitatea sa. Prin urmare, nicio sancţiune 
aplicată în temeiul acestei norme nu poate fi exceptată de la incidenţa 
efectelor deciziei instanţei de contencios constituţional. 

Pe de altă parte, în ceea cc priveşte sancţiunile aplicate pentru 
tulburarea ordinii şi liniştii publice, etc nici nu ar putea fj vizate de 
prevederile prezentului proiect, în măsura în care acestea s-au aplicat 
pentru fapte prevăzute drept contravenţii în cuprinsul Legii nr.61/1991 
pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire 
socială, a ordinii şi liniştii publice, republicată. 

Pentru aceste motive, este necesară eliminarea din project a 
actualului art.5. 

6. La actualul art.6, pentru un spor de rigoare normativă, textul 
trebuie să se refere la stabilirea respectivei proceduri prin ordin al 
ministrului finanţelor publice. 

Totodată, pentru utilizarea limbajului juridic consacrat, sintagma 
„de la intrarea în vigoare" se va reda sub forma „de la data intrării în 
vigoare". 

Bucureşti 

Nr. ő2. /2 



EVENiMENTH SUFERiTE de act ul... 

: O.U.G. nr: i11999 M. Of. nr. 22/21 an. 1999 

Ordonanjă de urgenjă privind regimul stării de asediu şi regimul stării de urgenjă 
aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 453(2004 M..Of. nr. 1052/12 nov. 2004 

gdrficfin,pri,it L nr~453/2004' ,~ 

s âprobatţu ̀ f _̀ 
modificărNşf 
completărl;priil,J 

a rriotl(fcâei"P 

Loge penlnr aprobarea Ordonantei de urgeniă a Guvernului 
nr. 111999 pdvind regimul stăril de asediu şi regimul stării do 
urgentă . . . 

n(„`453(2004  ~ _"h ̀  r, M aOf rir 1052112 nav 2004, 41 
Lage pentm aprobarea Ordonantel de urgentă a Guvemulul 
nr. 1/1999 pdvind regimul stădi de asodlu şi regimul stădl de 
urgentă . .. . 

. ,., 
nr 1HÂ/2019' ,'1̀~` ~' ' M Of: nr 611/7.o'ct 2019" 
Loge pentru modl0carea şi comptetarea Ordonantet do . 
urgentă a Guvernului nr. 111999 pdvind regimul stădi de 
asediu şt regimul stădi de urgentă , 

.... _ _..- .~. 
dinodificăd pdn, O~U'G ;nY 34ţ2020 " M_Of nr 25a/31: mar 2020;: :.'. 

~ 
~ 

Ordonantă do urgentă pentm modigcarea şi complotarea 
Ordonantei de urgentă a Guvemului nr. 1/1999 pdvind regimul 
stărli de asediu şi regimut stărll de urgentă 

o completaţ prin ap U G,~ir, ,48/2020' , _ „` M OF nr 319f15 apr, 2p20„ 
ordonantă do urgentă prnrind uncle măsurl financiar-9scele 

a âdmisă axcep((e ~ C C, nr iŞ212020 M.;OF nr. 3ă7119 mai 2020;;;„;,:, 
d6 naoonat-prin (' Decizla nr. 152 din 0 mat 2020 retentoare la excepila do...'

neconstitutionalitate a dispozglilor art. 9, art. 1411t, c 1) - fl şi 
ala art, 28 din Ordonanta de urgenjă a Guvernuiyl nr. 1/1999 
pdvind regimul stării do asedtu şi regimul stării de yrgentă şl a 
ordonantei de urgentă, tn ansamblul său, precum şi a. . 

. • Ordonantel do urgentă a Guvemului or. 3412020 pantry. ' ' . . modifcarea şi completarea Ordonantei do urgontă a . . . . ' Guvamulul iv. 1/1999 pdvind regimul stării de asediu şi . , 
' . regimul stădi de urgentă, in ansamblul său ' 

7i,;nr 40Ş2M2nov 2064,`,,; nmodiftcă'arr.1, art2, art 3, art 4, art.7„ 
art 9, titlal cap. 11' ar1.13, art.i5, art. 16 
alin. (2), art.18, art. 19, urt.20 partea 
iatraductivă şi litb), 4), k) şi n), ar•t.11 alit,. 
(1), art 22, titlui cap. IV, ar1.23 partea 
introductivă, ar1.23 pct.l iii, b), art 23 pct2 
/is, a) şi b), ar1.24 parteu Iaitraductivă şi lit. 
a) - d) şi g), titlui cap: V. art.15 pat /ca 
irrtraductivă şi lit, a), ti/In? l cap. YI, art.26, 
a,7.27, art28, art29, art.30, ar1.32, art.34; 
introduce art.3d, art3_2, lit c_1) Ia art. 
14, ar•1.20 i, ar1.231; abrogă art.6, ar1:8, 
art.20lit. p), art 23 pct. 2 lit. c), art.25 (it. g) 
şi ii), ar1.31. alin., (2), ar1.35, ar1.36 :: . 

rrrodifică art. 20 lit. 9, art. 21 aiin. (1), art 
25 lit c) şi d), art. 26 cilia. (1) /it. b), art. 26 
aim. (2) şi art. 28; 
introduce all,,. (2) Ia art 9, a/in, (3) la art. 
2/, lit. ,j 1) /a art. 25 şi tit, c{) is art. 26 
alit,. (1);. . .. ' 
abrogă art. 31 

rnodtfică art 28 şi ar1. 30; 
introduce on. 28_i - 284. art. 29_I, art 
33_i şl art. 33_,2 . 

introduce art 28 5 

art. 28 
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'tnodlticări p~lrt;, D C C; nr 152/2D2p M. OĹnr 387M3 îetat 2tY20 <; ." _ suspendă pentru 45 deaile dlspo_flifte art. 
Oecizla nr. 152 dln B mar 2020 refedtoare la excepga de ' 2$ (teratanal se îtnplineyte la data de 26 . 
nocanstitutfonatitate a dispoYE)irlor ad. 9, ad. 14 tit. o_1) -f) şl fruit 2010), după care operează ale art. 28 din Ordananta de urgentă. a Guvemului nr. 1/1999  

. r pdvind regimul stăni de asediu şl regimul stădr do urgentă şi a Pevederile art, 14T ditt Cortstitraffe 
oatonantet do urgentă, fn ansambluf său, precum şi a . : .. 
Ordonantei do urgentă a Guvemului nr. 34/2020 ponina . . .. ' . 
modiflcarea ş( completarea Ordanantei de urgentă a '~ ', ,  . .. 
Guvemutur nr. 1/1999 privind regimul stării do asediu şi - ' 
regimul stădl de urgentă, in ansamblui său . . .. ` ~ . . 

a om dlficări priâ- C Gflt152/2020:" "'~fx M: gf:'ti'r. 387/13 rrta12020r'r; 
Decizia nr. 152 din B real 2020: referitoare -la exceptla do 
neconstitulionalitata a dispozillilor art. 9, on. 14 Ift, C,,1)- f) şi 
ate art. 28 din Ordananta de urgentă a Guvemului.nr. 1/1999 
privind regimul stădi de asediu şl reglmul stăni do urgentă şl a 
ordonantei de urgentă, in ansambluf său, precum şi a 
Ordonantei de urgentă a Guvernului nr; 34/2020 pentru 
modificarea şl cornpletarea Ordonantei de urgentă a: 
Guvemului nr. 1/1999 privind rogimut stărli de asediu şi 
reglmul atărif de urgentă, in ansamblul său. ' ' 

suspendă penal' 45 rdezi/e dispaziiiile . 
Ordonanlal de rtrgarpă tit; 34/2020, /n 
ansatrrblul său (ternrennl Sc implinel(e la ' 
data de 26 ionic 2020), după care operează 
prevederile art. 147 din Constitulie 

CottsTul Eeglslativ - 
~ 
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