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Articol unic.- Ordonanţa Guvernului nr.2/2001 privind regimul 

juridic al contravenţiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, 

Partea I, nr.410 din 25 iulie 2001, aprobată cu modificări şi completări 

prin Legea nr.180/2002, cu modificările ulterioare, se modifică şi se 

completează după cum urmează: 
 
1. La articolul 4, alineatul (1) va avea următorul cuprins: 

“Art.4.- (1) Dispoziţiile din actele normative prin care se 

stabilesc şi se sancţionează contravenţii intră în vigoare în termen de 30 

de zile de la data publicării, iar în cazul hotărârilor consiliilor locale sau 

judeţene, punerea în aplicare se face şi cu respectarea condiţiilor 
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prevăzute la art.50 alin.(2) din Legea administraţiei publice locale 

nr.215/2001.” 
 

2. La articolul 8, alineatul (3) va avea următorul cuprins 

“(3) Sumele provenite din amenzile aplicate în conformitate cu 

legislaţia în vigoare se fac venit integral la bugetul de stat, cu excepţia 

celor aplicate, potrivit legii, de către autorităţile administraţiei publice 

locale şi amenzilor privind circulaţia pe drumurile publice, care se fac 

venit integral la bugetele locale.” 
 
3. La articolul 16, se introduce alineatul (11), cu următorul 

cuprins: 

“(11) În cazul contravenienţilor cetăţeni străini, persoane fără 

cetăţenie sau cetăţeni români cu domiciliul în străinătate, în        

procesul-verbal vor fi cuprinse şi următoarele date: seria şi numărul 

paşaportului ori a altui document de trecere a frontierei de stat, data 

eliberării acestuia şi statul emitent.” 
 
4. La articolul 25, alineatul (3) va avea va avea următorul 

cuprins: 

“(3) În situaţia în care contravenientul a fost sancţionat cu 

amendă, precum şi dacă a fost obligat la despăgubiri, o data 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 
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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.” 
 
5. Articolul 28 va avea următorul cuprins: 

“Art.28.- (1) Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen 

de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după 

caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii 

prevăzute în actul normativ, agentul constatator făcând menţiune despre 

această posibilitate în procesul-verbal. În actul normativ de stabilire a 

contravenţiilor această posibilitate trebuie menţionată în mod expres. 

Termenele statornicite pe ore încep să curgă de la miezul nopţii zilei 

următoare, iar termenul care se sfârşeşte într-o zi de sărbătoare legală sau 

când serviciul este suspendat se va prelungi până la sfârşitul primei zile 

de lucru următoare. 

(2) Amenzile care se cuvin bugetului de stat pot fi achitate la 

Casa de Economii şi Consemnaţiuni sau la unităţile de trezorerie a 

statului, iar amenzile cuvenite bugetelor locale se achită la Casa de 

Economii şi Consemnaţiuni sau la casieriile autorităţilor administraţiei 

publice locale ori ale altor instituţii publice abilitate să administreze 

veniturile bugetelor locale, indiferent de localitatea pe raza căreia acestea 

funcţionează, de cetăţenia, domiciliul sau reşedinţa contravenientului ori 

de locul săvârşirii contravenţiei, precum şi la ghişeul unic din punctele 

de trecere a frontierei de stat a României. O copie de pe chitanţă se predă 

de către contravenient agentului constatator sau se trimite prin poştă 

organului din care acesta face parte, potrivit dispoziţiilor alin.(1).” 
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Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu 
respectarea prevederilor articolului 75 şi ale articolului 76 alineatul (2) 
din Constituţia României, republicată. 
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