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în conformitate cu prevederile art. 74 din Constituţia României şi art.
85 alin. (5) din Regulamentul Senatului, vă înaintam alăturat propimerea
legislativa: ”Lege privind unele măsuri administrative şi fiscale din
starea de urgenţă”, pentru introducerea acesteia în procedură legislativă.

Iniţiator

Senator neafiliat Diana lOVANOVICJ-SOSOACĂ
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Expunere de motive

Prin Decizia nr. 152/2020, Curtea- Constituţională a constatat că 
dispoziţiile art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/1999 privind 
regimul stării de asediu şi regimul stării de urgenţă sunt neconstituţionale, 
deoarece nu sunt clare şi previzibile, fiind încălcate prevederile art. 1 alin. (5) 
din Constituţia României, republicată. De asemenea. Curtea a constatat, prin 
aceeaşi decizie, că Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2020 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului m. 1/1999 
este neconstituţională, în ansamblul său.

Conform art. 9 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
1/1999, "conducătorii autorităţilor publice, ai celorlalte persoane juridice, 
precum şi persoanele fizice au obligaţia să respecte şi să aplice toate măsurile 
stabilite în prezenta ordonanţă de urgenţă, în actele normative conexe, precum 
şi în ordonanţelor militare sau în ordine, specific stării instituite”. Curtea 
argumentează, la paragraful 126 din decizia mai sus-amintită, că 
stabileşte o obligaţie cu caracter general în sarcina nediferenţiată a 
conducătorilor autorităţilor publice, a persoanelor juridice şi a persoanelor 
fizice de a respecta şi de a aplica toate măsurile prevăzute în Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 1/1999, precum şi în celelalte acte. Din coroborarea 
cu norma de trimitere, pe care o completează, respectiv cu art. 28, care 
stabileşte că nerespectarea dispoziţiilor art. 9 alin. (1) constituie contravenţie. 
Curtea reţine că prevederile art. 28 nu întrunesc exigenţele de claritate, 
precizie şi previzibilitate şi sunt incompatibile cu principiul fundamental 
privind respectarea Constituţiei, a supremaţiei sale şi a legilor, prevăzut de 
art. 1 alin (5) din Constituţie, precum şi cu principiul restrângerii 
proporţionale a drepturilor şi libertăţilor fundamentale, prevăzut la art. 53 
alin. (2) din Constituţie.

Potrivit dispoziţiilor cuprinse în Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 
privind regimul juridic al contravenţiilor, normele care stabilesc contravenţii 
trebuie să indice în mod clar şi neechivoc obiectul material al acestora în 
chiar cuprinsul normei legale sau acesta să poată fi identificat cu uşurinţă, 
prmtr-o normă de trimitere, în vederea stabilirii existenţei sau inexistenţei 
contravenţiei. Norma trebuie să fie redactată cu suficientă precizie pentru a 
permite destinatarului acesteia să-şi controleze conduita, astfel încât să fie apt 
să prevadă, într-o măsură rezonabilă, consecinţele care ar putea rezulta din 
săvârşirea unei anumite fapte. "Altfel spus, legea trebuie să definească în mod

norma

1



clar contravenţiile şi sancţiunile aplicabile, fiind necesar ca destinatarul 
normei să cunoască din însuşii textul normei juridice aplicabile care sunt 
actele, faptele sau omisiunile care pot angaja răspunderea sa 
contravenţională” (par. 127). Curtea apreciază că ”m absenţa indicării cu 
exactitate a dispoziţiilor legale la care se face trimiterea, nu simt respectate 
regulile de tehnică legislativă cuprinse la art. 50 alin. (1) din Legea nr. 
24/2000”. ’Tolosind în mod inadecvat tehnica legislativă a normei de 
trimitere către o normă care, la rândul său, face trimitere la alte acte 
normative, în mod vag identificate, legiuitorul a edictat dispoziţii legale care 
sunt incapabile să îşi realizeze scopul pentru care au fost instituite. (...) 
Actele normative conexe nu sunt definite nicăieri şi nu pot fi identificate cu 
uşurinţă de destinatarii normei care, prin generalitatea normei (conducătorii 
autorităţilor publice, persoanele reprezintă întreaga populaţie a ţării, juridice 
şi persoanele fizice (par. 129).

Prin sintagma ”nerespectarea prevederilor art. 9 constituie 
contravenţie”, dispoziţiile art. 28 alin. (1) califică drept contravenţie 
încălcarea obligaţiei generale de a respecta şi de a aplica toate măsurile 
stabilite în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/1999, în actele normative 
conexe, precum şi în ordonanţele militare sau în ordine, specifice stării 
institute, fără a distinge expres actele, faptele sau omisiunile acre pot atrage 
răspunderea contravenţională. In mod implicit, stabilirea faptelor a căror 
săvârşire constituie contravenţii este lăsată, în mod arbitrar, la libera apreciere 
a agentului constatator, fără ca legiuitorul să fi stabilit criteriile şi condiţiile 
necesare operaţiunii de constatare şi sancţionare a contravenţiilor. Totodată, 
în lipsa unei reprezentări clare a elementelor care constituie contravenţia, 
judecătorul însuşi nu dispune de reperele necesare în aplicarea şi interpretarea 
legii, cu prilejul soluţionării plângerii îndreptate asupra procesului-verbal de 
constatare şi sancţionare a contravenţiei” (par. 130).

De asemenea, Curtea constată că dispoziţiile legale criticate nu 
respectă nici principiul proporţionalităţii, potrivit căruia stabilirea şi aplicarea 
unei sancţiuni contravenţionale trebuie să se realizeze astfel încât să fie 
proporţionale cu fapta comisă de contravenient. Acest lucru se datorează 
faptului că sancţiunea contravenţională, la fel ca şi cea penală, implică 
restrângerea unor drepturi sau a unor libertăţi fundamentale, iar limitarea 
trebuie să fie proporţională cu situaţia care a determinat-o. Principiul 
proporţionalităţii impune obligaţii atât în sarcina legiuitorului 
(individualizarea legală a faptei contravenţionale, stabilirea limitelor şi a 
criteriilor legale de individualizare a sancţiunii), cât şi în sarcina organelor de 
constatare a contravenţiilor şi de aplicare a sancţiunilor corespunzătoare şi a 
instanţelor judecătoreşti (individualizarea administrativă/judiciară a faptei 
contravenţionale şi aplicarea sancţiunii concrete, cu respectarea criteriilor
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legale de individualizare). ”Cu alte cuvinte, organele competente să aplice şi 
să verifice aplicarea sancţiunilor contravenţionale au obligaţia să o facă de 0 
manieră proporţională, între limitele stabilite prin actul normativ. Or, pentru a 
permite organului constatator şi instanţei judecătoreşti realizarea acestei 
atribuţii, este necesar ca norma care constituie temeiul sancţiunilor , 
contravenţionale să fie clară, precisă şi previzibilă; aşadar, legiuitorul să îşi fi 
îndeplinit obligaţia de transpunere a principiului proporţionalităţii, 
reglementând norme prin care fapta contravenţională este individualizată 
legal” (par. 132). . ' ' .

Curtea concluzionează că prevederile art. 28 din Ordonanţa de urgenţă 
a Guvernului nr. 1/1999 nu munai că nu prevăd concret faptele care atrag 
răspunderea contravenţională, dar stabilesc în mod nediferenţiat pentru toate 
aceste fapte, independent de natura sau gravitatea lor, aceeaşi sancţiune 
contravenţională principală. în ceea ce priveşte sancţiunile contravenţionale 
complementare, deşi legea prevede că acestea se aplică în funcţie de natura şi 
de gravitatea faptei, atâta vreme cât fapta nu este circumscrisă, evident că nu 
se poate determina nici natura sau gravitatea sa, pentru a stabili în mod just 
sancţiimea complementară aplicabilă (par. 132). "întrucât prevederile de lege 
supuse controlului de constituţionalitate implică o obligaţie generală de a 
respecta un număr nedefinit de norme, cu dificultate identificabile, şi stabilesc 
sancţiuni contravenţionale neidentificând fapte concrete, încalcă principiile 
legalităţii şi proporţionalităţii care guvernează dreptul contravenţional” (par. 
133).

Aceeaşi decizie a Curţii constată neconstituţionalitatea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 34/2020, care modifică şi completează Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 1/1999. Curtea apreciază că Ordonanţa de urgenţă 
nr. 34/2020 a fost adoptată cu încălcarea art. 115 alin. (6) din Constituţie, care
stabilesc limitele competenţei Guvernului de a emite ordonanţe de urgenţă şi 
având în vedere natura juridică a sancţiimilor contravenţionale, efectele lor ■ 
asupra patrimoniului contravenientului, precum şi jurisprudenţa Curţii. Actul 
normativ în cauză introduce sancţiuni contravenţionale complementare, 
precum confiscarea bunurilor destinate, folosite sau rezultate din contravenţie 
şi suspendarea temporară a activităţii. Reglementarea unor norme în această 
materie afectează în mod implicit dreptul de proprietate, consacrat de art. 44 
din Constituţie, precum şi libertatea economică, prevăzută la art. 45 din • 
Constituţie.

9 • • .

Prin aceeaşi ordonanţă de urgenţă a Guvernului nr. 34/2020 este 
prevăzută inaplicabilitatea normelor legale referitoare la transparenţa 
decizională şi dialogul social pe durata stării de asediu şi a stării de urgenţă. ■ 
Suspendarea acestor norme este de natura a afecta drepturile fundamentale în
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considerarea cărora au fost adoptate aceste legi, precum şi regimul 
instituţii fundamentale a statului, astfel că ordonanţa de urgenţă prin care se 
operează o atare suspendare contravine interdicţiei prevăzute la art. 115 alin. 
(6) din Constituţie (par. 120 din Decizia Curţii Constituţionale nr. 152/2020).

Potrivit declaraţiilor ministrului afacerilor interne de la acea dată, lon- 
Marcel Vela, 300.000 de persoane au fost sancţionate cu amenzi care se ridică 
la peste 600 de milioane de lei, pentru nerespectarea restricţiilor instituite prin 
ordonanţele militare, în perioada stării de urgenţă. în realitate, suma nu este 
de fapt atât de mare, pentru că persoanele sancţionate au avut la dispoziţie 15 
zile pentru a-achita jumătate din amendă. Cei mai mulţi nici nu le-au plătit, 
după cum a spus ministrul finanţelor de la acea vreme. Florin Cîţu.

unei

Aceste sancţiuni au devenit inaplicabile, ca urmare a adoptării deciziei
sus-amintite.

In ceea ce priveşte amenzile date aplicate în temeiul dispoziţiilor 
declarate de Curte ca fiind neconstituţionale, există posibilitatea ca cetăţenii şi 
firmele amendate în starea de urgenţă să conteste în instanţă amenzile. Acest 
lucru ar determina o supraîncărcare inutilă a instanţelor cu astfel de cauze.

O altă opţiune este "ştergerea” în masă a acestor amenzi prin 
adoptarea, pe calea unei iniţiative legislative, a amnistiei fiscale pentru toate 
amenzile aplicate în perioada stării de urgenţă. încă din cursul anului trecut, 
APADOR-CH a solicitat Guvernului ştergerea acestor amenzi: „în condiţii 
normale, APADOR-CH nu ar susţine amnistia fiscală, dar în faţa unei astfel 
de gafe a autorităţilor, amnistia fiscală pentru cei amendaţi pentru nerespectarea 
măsurilor stabilite în starea de urgenţă pare a fi singura măsură rezonabilă. 
APADOR-CH consideră că este inutilă supraaglomerarea instanţelor cu 
contestaţii privind amenzile aplicate în baza unui act normativ declarat 
neconstituţional, deoarece soluţia ce va fi dispusă de instanţe va fi aceeaşi în 
toate cazurile, şi cât se poate de previzibilă: admiterea contestaţiei şi anularea 
amenzii aplicate. De aceea, pentru evitarea unor cheltuieli suplimentare ce ţin 
de administrarea justiţiei şi pentru decongestionarea instanţelor de judecată 
(care, oricum, au foarte mult de lucru şi fără aceste contestaţii), APADOR- 
CH solicită Guvernului să adopte o ordonanţă de urgenţă prin care să dispună 
amnistia fiscală pentru toţi cei amendaţi pentru nerespectarea măsurilor 
dispuse pe durata stării de urgenţă”, se arată în comunicatul asociaţiei. Un 
astfel de act normativ "vizează o situaţie care necesită o soluţie foarte rapidă 
şi nu afectează (restrânge) drepturi şi libertăţi, ci dimpotrivă, repară efectele 
unui act neconstituţional, fără ca fiecare persoană amendată să mai fie 
obligată să iniţieze o procedură judiciară”. Experţii APADOR-CH consideră 
că este necesar să fie incluşi în această amnistie şi cei care au plătit deja
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amenda, pentru a nu se ajrmge la o soluţie discriminatorie: ”ar trebui prevăzut 
că persoanele care au achitat amenda au dreptul să opteze între restituirea 
sumei plătite şi folosirea acestei sume achitate pentru plata altor datorii pe 
care le au la stat”. .

Deputatul USR Stelian Ion, actualul ministru al justiţiei, a afirmat în 
cursul anului trecut la Radio France International: ”nu mai există temei pentru 
a plăti acele amenzi şi ar trebui să gândim, pentru a fi o soluţie unitară şi a 
nu-i obliga pe mii de români să facă cereri în instanţă şi a aglomera foarte 
mult rolul instanţelor cu astfel de procese, putem să gândim probabil o 
ştergere a acestor sancţiuni prin act normativ”. Care nu a apărut.

Şi în doctrină^ s-au conturat opinii conform cărora ”sistemul judiciar 
nu are acum nevoie de câteva zeci de mii sau poate câteva sute de mii de 
plângeri, care să aglomereze rolul instanţelor de judecată, soluţiile de 
admitere a acestora fiind previzibile. De aceea, credem că legiuitorul ar trebui 
să intervină şi să rezolve legislativ problema, eventual pe calea unei amnistii 
fiscale pentru creanţele provenind din amenzile aplicate pentru comiterea de 
contravenţii la regimul stării de urgenţă”. . . ■

1, ’ —

Conform dispoziţiilor art. 147 alin. (4) din Constituţia României, 
republicată, deciziile Curţii Constituţionale sunt general obligatorii şi 
putere numai pentru viitor. Deciziile produc efecte de la data publicării lor în 
Monitorul Oficial al României, Partea I. ‘ '

Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind, regimul juridic al 
contravenţiilor cuprinde o reglementare expresă a situaţiei în care, printr-un 
act normativ ulterior, fapta nu mai este considerată contravenţie. Potrivit art. 
12 alin. (1) din această ordonanţă, într-un astfel de caz fapta nu se mai ■ 
sancţionează, chiar dacă a fost săvârşită înainte de intrarea în vigoare a noului 
act normativ. Această soluţie este similară celei aplicabile în cazul 
dezincriminării infracţiunilor, conform art. 4 din Codul penal. Având în 
vedere dispoziţiile art. 47 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001, conform 
cărora prevederile acesteia se completează, din punctul de vedere al dreptului 
material, cu dispoziţiile Codului penal, considerăm că devin, incidente 
prevederile referitoare la dezincriminare din cuprinsul Codului penal. 
Conform Deciziei Curţii Constituţionale nr. 651/2018, art. 4 din Codul penal 
trebuie interpretat în sensul asimilării efectelor unei decizii a Curţii 
Constituţionale prin care se constată neconstituţionalitatea unei .norme de 
incriminare cu cele ale unei legi penale de dezincriminare. .

au

' Vezi Mircea Ursuţa, "Efectele Deciziei Curţii Constituţionale din 6 mai 2020 în materia contravenţiilor 
la regimul stării de urgenţă".
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Dat fiind faptul că Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 nu cuprinde o 
reglementare expresă a situaţiei în care o normă de stabilire şi sancţionare a 
contravenţiilor este declarată neconstituţională, luând în considerare 
argumentele expuse mai sus, referitoare la dezincriminare, considerăm că, şi 
în materie contravenţională, decizia Curţii Constituţionale care constată 
neconstituţionalitatea unei norme de stabilire şi sancţionare a contravenţiilor 
trebuie să aibă acelaşi efect cu cel al unei legi prin care fapta respectivă 
mai este considerată contravenţie, aşa cum acesta este prevăzut la art. 12 alin. 
(1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001, şi anume nesancţionarea faptei 
comise. Conform Deciziei Curţii Constituţionale nr. 228/2007, sintagma ”nu 
se mai sancţionează” din cuprinsul alin. (1) al art. 12 trebuie înţeleasă în 
sensul că, prin intrarea în vigoare a legii care nu mai prevede fapta drept 
contravenţie, sancţiunile contravenţionale nu se mai aplică, iar în cazul celor 
aplicate şi aflate în curs de executare la data intrării în vigoare a noii legi, 
sancţiunile nu se mai execută.

In doctrină s-a formulat opinia potrivit căreia "întrucât şi în materie 
penală dezincriminarea operează de drept (organele judiciare penale 
constatând şi nu pronunţând dezincriminarea), apreciem că în materie 
contravenţională nu este nevoie de exercitarea plângerii contravenţionale 
pentru a se constata decontravenţionalizarea. Având în vedere faptul că, în 
urma legii de decontravenţionalizare, sancţiunile aplicate nu mai pot fi 
executate, apreciem că decontravenţionalizarea operează ope legis, iar 
procesul-verbal nu mai poate reprezenta un titlu executoriu, deoarece amenda 
prevăzută în acesta nu mai poate reprezenta o creanţă fiscală”. Astfel, de la 
data publicării Deciziei Curţii Constituţionale nr. 152/2020, aceasta are ca 
efect decontravenţionalizarea faptelor sancţionate în temeiul art. 28 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/1999, aplicându-se retroactiv cu 
privire la toate aceste fapte. "Chiar dacă efectele deciziei Curţii se produc 
mimai pentru viitor, ceea ce retroactivează este însăşi legea contravenţională 
care nu mai sancţionează faptele respective”. Aşadar, efectele 
decontravenţionalizării constau în imposibilitatea sancţionării contravenţiilor 
comise, pentru că se consideră că acestea nu au fost niciodată contravenţii, 
faptele care nu au fost sancţionate până la intervenţia decontravenţionalizării 
nu mai pot fi sancţionate, iar sancţiunile aplicate nu mai pot fi executate.

în ceea ce priveşte restituirea, la cerere, a amenzilor plătite parţial sau 
integral, trebuie reamintit că aceeaşi operaţiune a avut loc în cazul taxei de 
poluare auto, ca urmare a hotărârilor Curţii de Justiţie a Uniunii Europene. A 
fost avută în vedere jurisprudenţa constantă a Curţii de Justiţie a Uniunii 
Europene, efectul direct al hotărârilor instanţei europene constituindu-1

nu

^ Ibidem.
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obligaţia statului român şi a autorităţilor fiscale la restituirea integrală şi
imediată a taxelor auto nelegal colectate, pentru a evita o posibilă declanşare
a unei acţiuni în constatarea neîndeplinirii obligaţiilor de stat membru al
Uniunii Europene.

In acest context, apreciez că o intervenţie legislativă expresă pentru '
clarificarea situaţiei create după apariţia Deciziei Curţii Constituţionale nr.
152/2020 ar conduce la un plus de previzibilitate şi de accesibilitate a
reglementării aplicabile în domeniul contravenţiilor.

Iniţiator,

Senator neafîliat

Diana lov^bvici - Sosoacă
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Parlamentul României

Senatul Camera Deputaţilor

Lege privind unele măsuri administrative şi fiscale din starea de urgenţă

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1 - (1) Faptele care au fost săvârşite pe durata stării de Urgenţă raportat la 
dispoziţiile Decretului prezidenţial nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe 
teritoriul României şi care au fost constatate prin procese-verbale de constatare a 
contravenţiilor nu se mai sancţionează.

(2) Procesele-verbale emise pe durata stării de urgenţă prevăzute la alin. (1) se
declară nule.

Art. 2 - (1) Amenzile contravenţionale aplicate pe durata stării de urgenţă 
prevăzute la art. 1 şi care au fost achitate, în tot sau în parte, de către debitori, se 
restituie, la cererea acestora, potrivit prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de 
procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Pentru amenzile care nu au fost achitate, în tot sau în parte, în temeiul 
proceselor-verbale de constatare a contravenţiilor, organele fiscale nu vor da în debit 
sumele datorate în vederea executării silite.

Art. 3 - Persoanele sancţionate cu amendă contravenţională prin procese- 
verbale de constatare a contravenţiilor, care nu au achitat amenda până la data intrării în 
vigoare a prezentei legi, nu mai au obligaţia achitării acesteia.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea 
prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

Preşedintele Senatului, Preşedintele Camerei Deputaţilor,

Anca Dana Dragu Ludovic Orban
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