
LEGE nr. 352 din 21 iulie 2006 

pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind 

regimul juridic al contravenţiilor 

EMITENT:     PARLAMENTUL  

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 25 iulie 2006  

 

 

    Parlamentul României adopta prezenta lege. 

 

    ARTICOL UNIC 

    Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al 

contravenţiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, 

Partea I, nr. 410 din 25 iulie 2001, aprobată prin Legea nr. 

180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se 

completează după cum urmează: 

    1. La articolul 9, după alineatul (2) se introduc patru noi 

alineate, alineatele (3)-(6), cu următorul cuprins: 

    "(3) În cazul în care contravenientul nu a achitat amenda în 

termen de 30 de zile de la rămânerea definitiva a sancţiunii şi 

nu exista posibilitatea executării silite, organul din care face 

parte agentul constatator va sesiza instanta de judecata pe a 

carei raza teritorială s-a săvârşit contravenţia, în vederea 

înlocuirii amenzii cu sancţiunea obligării contravenientului la 

prestarea unei activităţi în folosul comunităţii, ţinându-se 

seama de partea din amenda care a fost achitată. 

    (4) La primul termen de judecata, instanta, cu citarea 

contravenientului, poate acorda acestuia, la cerere, un termen de 

30 de zile, în vederea achitării integrale a amenzii. 

    (5) În cazul în care contravenientul nu a achitat amenda în 

termenul prevăzut la alin. (4), instanta procedează la înlocuirea 

amenzii cu sancţiunea obligării la prestarea unei activităţi în 

folosul comunităţii, cu acordul acestuia. 

    (6) Hotărârea prin care s-a aplicat sancţiunea prestării unei 

activităţi în folosul comunităţii este supusă recursului." 

    2. După articolul 39 se introduce un nou articol, articolul 

39^1, cu următorul cuprins: 

    "Art. 39^1. - (1) În cazul în care contravenientul nu a 

achitat amenda în termen de 30 de zile de la rămânerea definitiva 

a sancţiunii şi nu exista posibilitatea executării silite, acesta 

va sesiza instanta 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 amenda care a fost achitată. 

    (2) În cazul în care contravenientul, citat de instanta, nu a 

achitat amenda în termenul prevăzut la alin. (1), instanta 

procedează, dacă exista acordul expres al acestuia, la înlocuirea 

amenzii cu sancţiunea prestării unei activităţi în folosul 

comunităţii pe o durata maxima de 50 de ore, iar pentru minori 

începând cu varsta de 16 ani, de 25 de ore. 

    (3) Hotărârea prin care s-a aplicat sancţiunea prestării unei 

activităţi în folosul comunităţii este supusă recursului. 



    (4) Urmărirea punerii în executare a sentinţelor se 

realizează de către serviciul de executări civile de pe lângă 

judecătoria în a carei raza s-a săvârşit contravenţia, în 

colaborare cu serviciile specializate din primării." 

 

    Aceasta lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu 

respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din 

Constituţia României, republicată. 

 

                        PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR 

                                 BOGDAN OLTEANU 

 

                             PREŞEDINTELE SENATULUI 

                                NICOLAE VACAROIU 

 

    Bucureşti, 21 iulie 2006. 

    Nr. 352. 

 

                                  ----------- 

 


