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O.G. NR. 2/2001 
PRIVIND REGIMUL JURIDIC AL CONTRAVENŢIILOR1) 
 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 1 pct. IV.9 din 
Legea nr. 324/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă. 
Capitolul I 

Dispoziţii generale 
Art. 1. Legea contravenţională apără valorile sociale, care nu sunt ocrotite prin 

legea penală. Constituie contravenţie fapta săvârşită cu vinovăţie, stabilită şi sancţio-
nată prin lege, ordonanţă, 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. 

Art. 2. (1) Prin legi, ordonanţe sau hotărâri ale Guvernului se pot stabili şi 
sancţiona contravenţii în toate domeniile de activitate. 

(2) Prin hotărâri ale autorităţilor administraţiei publice locale sau judeţene se 
stabilesc şi se sancţionează contravenţii în toate domeniile de activitate pentru care 
acestora le sunt stabilite atribuţii prin lege, în măsura în care în domeniile respective 
nu sunt stabilite contravenţii prin legi, ordonanţe sau hotărâri ale Guvernului. 

(3) Consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti pot stabili şi sancţiona 
contravenţii în următoarele domenii: salubritate; activitatea din pieţe, curăţenia şi 
igienizarea acestora; întreţinerea parcurilor şi spaţiilor verzi, a spaţiilor şi locurilor de 
joacă pentru copii; amenajarea şi curăţenia spaţiilor din jurul blocurilor de locuinţe, 
precum şi a terenurilor virane; întreţinerea bazelor şi obiectivelor sportive aflate în 
administrarea lor; întreţinerea străzilor şi trotuarelor, a şcolilor şi altor instituţii de 
educaţie şi cultură, întreţinerea clădirilor, împrejmuirilor şi a altor construcţii; depo-
zitarea şi colectarea gunoaielor şi a resturilor menajere. 

(4) Consiliul General al Municipiului Bucureşti poate stabili şi alte domenii de 
activitate din competenţa consiliilor locale ale sectoarelor, în care acestea pot stabili 
şi sancţiona contravenţii. 

(5) Hotărârile consiliilor locale sau judeţene ori, după caz, ale sectoarelor muni-
cipiului Bucureşti, prin care s-au stabilit contravenţii cu nesocotirea principiilor prevă-
zute la alin. (2)-(4), sunt nule de drept. Nulitatea se constată de instanţa de con-
tencios administrativ competentă, la cererea oricărei persoane interesate. 

Art. 3. (1) Actele normative prin care se stabilesc contravenţii vor cuprinde descri-
erea faptelor ce constituie contravenţii şi sancţiunea ce urmează să se aplice pentru 
fiecare dintre acestea; în cazul sancţiunii cu amendă se vor stabili limita minimă şi 
maximă a acesteia sau, după caz, cote procentuale din anumite valori; se pot stabili 
şi tarife de determinare a despăgubirilor pentru pagubele pricinuite prin săvârşirea 
contravenţiilor. 

(2) Persoana juridică răspunde contravenţional în cazurile şi în condiţiile prevăzute 
de actele normative prin care se stabilesc şi se sancţionează contravenţii. 

 
1) M. Of. nr. 410 din 25 iulie 2001; cu ultim. modif. aduse prin L. nr. 203/2018 priv. măsuri de eficien-

tizare a achitării amenzilor contravenţionale (M. Of. nr. 647 din 25 iulie 2018). 
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Art. 4. (1) Dispoziţiile din actele normative prin care se stabilesc şi se sancţionează 
contravenţiile 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 respec-
tarea condiţiilor prevăzute la art. 50 alin. (2) din Legea administraţiei publice locale  
nr. 215/2001 [abrog.; v. Codul administrativ]. 

(2) În cazuri urgente se poate prevedea intrarea în vigoare într-un termen mai 
scurt, dar nu mai puţin de 10 zile. 

(3) Hotărârile autorităţilor administraţiei publice locale sau judeţene prevăzute la  
art. 1, prin care se stabilesc şi se sancţionează contravenţii, pot fi aduse la cunoştinţă 
publică prin afişare sau prin orice altă formă de publicitate în condiţiile Legii  
nr. 215/2001 [v. Codul administrativ]. 

Art. 5. (1) Sancţiunile contravenţionale sunt principale şi complementare. 
(2) Sancţiunile contravenţionale principale sunt: 
a) avertismentul; 
b) amenda contravenţională; 
c) prestarea unei activităţi în folosul comunităţii; 
d) abrogată. 
(3) Sancţiunile contravenţionale complementare sunt: 
a) confiscarea bunurilor destinate, folosite sau rezultate din contravenţii; 
b) suspendarea sau anularea, după caz, a avizului, acordului sau a autorizaţiei de 

exercitare a unei activităţi; 
c) închiderea unităţii; 
d) blocarea contului bancar; 
e) suspendarea activităţii agentului economic; 
f) retragerea licenţei sau a avizului pentru anumite operaţiuni ori pentru activităţi de 

comerţ exterior, temporar sau definitiv; 
g) desfiinţarea lucrărilor şi aducerea terenului în starea iniţială. 
(4) Prin legi speciale se pot stabili şi alte sancţiuni principale sau complementare. 
(5) Sancţiunea stabilită trebuie să fie proporţională cu gradul de pericol social al 

faptei săvârşite. 
● RIL. Dec. ICCJ (RIL) nr. 5/2021 [art. 96 alin. (1), (2) lit. b), 100 alin. (3), 101 alin. (3), 102 
alin. (3), 109 alin. (9) O.U.G. nr. 195/2002 priv. circulaţia pe drumurile publice corob. art. 5 alin. (5), 
21 alin. (3), 34 alin. (1) O.G. nr. 2/2001]: Instanţa de judecată, învestită cu soluţionarea plân-
gerii contravenţionale formulate împotriva unui proces-verbal de contravenţie, prin care 
s-a aplicat sancţiunea complementară a suspendării temporare a exercitării dreptului de a 
conduce un autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai, nu are posibilitatea să 
examineze proporţionalitatea acestei sancţiuni complementare (www.scj.ro). 
(6) Sancţiunile complementare se aplică în funcţie de natura şi de gravitatea faptei. 
(7) Pentru una şi aceeaşi contravenţie se poate aplica numai o sancţiune contra-

venţională principală şi una sau mai multe sancţiuni complementare. 
● DISPOZIŢII CONEXE. O.U.G. nr. 75/2010 priv. modif. şi compl. L. concurenţei nr. 21/1996 
(M. Of. nr. 459 din 6 iulie 2010; cu modif. ult.): „Art. III. În toate actele normative în vigoare, cu 
aplicare în domeniul concurenţei, orice referire la «agent economic» se consideră a fi făcută la 
«întreprindere» sau la «operator economic», după caz”. 

Art. 6. (1) Avertismentul şi amenda contravenţională se pot aplica oricărui contra-
venient persoană fizică sau juridică. 
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(2) Prestarea unei activităţi în folosul comunităţii se poate aplica numai contra-
venienţilor persoane fizice. 

Art. 7. (1) Avertismentul constă în atenţionarea verbală sau scrisă a contrave-
nientului asupra pericolului social al faptei săvârşite, însoţită de recomandarea de a 
respecta dispoziţiile legale. 

(2) Avertismentul se aplică în cazul în care fapta este de gravitate redusă. 
(3) Avertismentul se poate aplica şi în cazul în care actul normativ de stabilire şi 

sancţionare a contravenţiei nu prevede această sancţiune. 
● HP. Dec. ICCJ (DCD) nr. 6/2015 [art. 2 alin. (1), 4 alin. (1), 7 O.G. nr. 75/2001 priv. organiz. şi funcţ. 
cazierului fiscal; art. 1 alin. (1) NM O.G. nr. 75/2001 – H.G. nr. 31/2003; art. 7, 8, 38 O.G. nr. 2/2001]: 
Sancţiunea avertismentului se înscrie în cazierul fiscal (M. Of. nr. 297 din 30 aprilie 2015). 

Art. 8. (1) Amenda contravenţională are caracter administrativ. 
(2) Limita minimă a amenzii contravenţionale este de 25 lei, iar limita maximă nu 

poate depăşi: 
a) 100.000 lei, în cazul contravenţiilor stabilite prin lege şi ordonanţă; 
b) 50.000 lei, în cazul contravenţiilor stabilite prin hotărâri ale Guvernului; 
c) 5.000 lei, în cazul contravenţiilor stabilite prin hotărâri ale consiliilor judeţene ori 

ale Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 
d) 2.500 lei, în cazul contravenţiilor stabilite prin hotărâri ale consiliilor locale ale co-

munelor, oraşelor, municipiilor şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti. 
(3) Sumele provenite din amenzile aplicate persoanelor juridice în conformitate 

cu legislaţia în vigoare se fac venit integral la bugetul de stat, cu excepţia celor 
aplicate, potrivit legii, de autorităţile administraţiei publice locale şi amenzilor privind 
circulaţia pe drumurile publice, care se fac venit integral la bugetele locale ale 
unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale în care contravenientul îşi are domiciliul 
sau sediul, după caz. 

(4) Sumele provenite din amenzile aplicate persoanelor fizice în conformitate cu 
legislaţia în vigoare se fac venit integral la bugetele locale ale unităţii/subdiviziunii 
administrativ-teritoriale în care contravenientul îşi are domiciliul. 

(5) Sumele provenite din amenzile aplicate persoanelor fizice fără domiciliu în 
România şi persoanelor juridice fără sediu în România se fac venit la bugetul de stat. 

● HP. V. Dec. ICCJ (DCD) nr. 6/2015 (supra, art. 7). 
● CPF (Comisia de proceduri fiscale). Dec. nr. 2/2008 (OPANAF nr. 1754/2008 –  
M. Of. nr. 864 din 22 decembrie 2008) [art. 8 alin. (4) O.G. nr. 2/2001]: 2. Sumele reprezentând 
amenzi contravenţionale aplicate entităţilor definite la art. 2 O.U.G. nr. 44/2008 priv. desfă-
şurarea activităţilor economice de către persoane fizice autorizate, întreprinderile individuale 
şi întreprinderile familiale şi/sau alte entităţi stabilite potriv. L. [g) întreprindere individuală, h) 
întreprindere familială, i) persoană fizică autorizată], cf. legislaţia în vigoare, se fac venit integral la 
bugetul de stat, cu excepţia celor aplicate, potriv. L., de autorităţile administraţiei publice 
locale şi amenzilor privind circulaţia pe drumurile publice, care se fac venit integral la 
bugetele locale. 
CFC (Comisia fiscală centrală). Dec. nr. 3/2014 (OMFP nr. 1234/2014 – M. Of. nr. 682 din 
18 septembrie 2014) [art. 8 alin. (3), (4) corob. art. 25, 28, 39 alin. (2) lit. a) O.G. nr. 2/2001]: 1. Cazul în 
care amenda se achită înainte de data începerii executării silite. Din momentul comuni-
cării/înmânării procesului-verbal de contravenţie până la data comunicării somaţiei de plată 
contravenientului, amenda încasată se face venit la bugetul local la care s-a efectuat plata de 
către contravenient, indiferent de faptul că suma datorată a fost achitată în termenul de 48 de 




