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RAPORT DE SPECIALITATE 

privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 al Municipiului Bucureşti nr. 

30112019 privind stabilirea şi sanc/ionareafaptelor ce constituie contravenfii pe raza Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti, modificată şi completată cu HCLS2 nr.214122. 07. 2021 

În prezent, în Municipiul Bucureşti , se fac eforturi pentru asigurarea unui climat social echilibrat, 

autorităţile administraţie i publice locale având obligaţi a de a se folosi de pârghiile legale pe care le are la 

dispozi ţ i e pentru a crea cadrul necesar convieţuir i i într-un mediu protejat de fapte care constituie 

contravenţii. Din acest punct de vedere, comportamentul cetăţenilor, acel comportament care încalcă 

legea, trebu ie monitorizat ş i sancţi onat în momentul în care se constată intenţi a, vina celui în cauză ş i 

evident încă lcarea normelor de convieţuire . 

Obiectul prezentului raport de speciali tate este modificarea ş i completarea Anexei la HCLS2 nr. 

301201 9 privind sta bi I irea ş i sancţionarea faptelor ce constituie contravenţi i pe raza Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti , modificată ş i completată cu HCLS2 nr. 214/22.07.2021, astfel încât disciplina şi 

respectarea legii ş i a concetăţenilor să îşi intre pe deplin în drepturi. 

Ţinând cont de prevederile Ordonanţe i de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia 

mediului, cu modificările şi completări l e ulterioare, ale Legii poliţi ei locale nr. 155/20 10 repub l icată, cu 

modificări le ş i completăril e ulterioare ş i ale H.G. nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru 

de organizare ş i funcţionare a poliţie i locale, precum ş i ale articolului 2, alin. (3) al Ordonanţei 

Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completări l e ulterioare 

prin care se stabilesc limitele minime şi maxime ale amenzilor contravenţiona l e: 

"Art.2, alin. (3) Consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti pot stabili şi sanctiona 

contravenţii în următoarele domenii: salubritate; activitatea din pieţe, curăţenia şi igienizarea acestora; 



întreţinerea parcurilor şi spafiUor verzi, a spaţiilor şi locurilor de joaca pentru copii; amenajarea şi 

curăţenia spaţiilor din j urul blocurilor de locuinţe, precum şi a terenurilor virane; întreţinerea bazelor şi 

obiectivelor sportive aflate în administrarea lor; întrefinerea strazilor şi trotuarelor, a şcolilor şi altor 

institufii de educa/ie şi cultura, întrefinerea clădirilor, imprejmuirilor şi a altor construcfii; depozitarea şi 

colectarea gunoaielor şi a resturilor menajere." 

Cu privire la cuantumul amenzilor propus, consid erăm oportună reindividualizarea acestora, având 

în vedere că trebuie respectat atât principiul propo1i onali tăţii , cât ş i principiul oportunităţ ii în toate 

cazurile în care agenţi i constatatori împuternic iţi con stată săvârşi rea unei fapte contravenţiona le , ş i 

procedând la aplicarea sancţiun ilor (principale si complementare), trebuie să se asigure că aplicarea 

acestora se impune şi că desăvârşeşte caracterul represiv si preventiv al sancţiunii contravenţi onale. 

Subliniem faptul că, în vederea reindividua lizării sancţiunilo r contravenţ ionale, este indicat să se 

ţină cont că acestea se clas ifi că gradual, în funcţie de gravitatea fapte i, în contravenţii minore, grave ş i 

foarte grave. 

Conform juri sprudenţei Curţ ii Europene a drepturi lor omului, în lupta cu pandemia Covid- 19: "statele 

trebuie să aplice în mod uman toate măsurile, respectând principiul proporţiona lităţii atunci când impun 

sancţiuni pentru încă lcări şi să se asigure că sancţiunil e nu sunt impuse în mod arbitrar sau 

discriminatoriu . Amenzile trebu ie să fie proporţionale cu gravitatea fapte i săvârşi te. În evaluarea sumei 

amenzilor, trebuie luate în considerare circumstanţe le individuale ale contravenientului (persoanele fără 

loc de muncă sau pentru cele care nu generează venituri din cauza măsuril or de al ertă)" . 

În lumina tuturor aspectelor invocate, apreciem că reindividualizarea acestor sancţiuni 

contravenţ i ona le nu au doar un ro l punitiv, ci si unul preventiv-educati v, întrucât urmăreşte ocrotirea 

relaţiilor sociale ş i formarea unui spirit de responsabilitate a cetăţeanului. 

Faţă de aspectele învederate, apreciem oportună şi l egală aprobarea proiectului de hotă râ re privind 

modificarea şi completarea Hotărâri i de Consiliu Local Sector 2 al Municipiului Bucureşt i nr. 30 1/20 19 

privind stabilirea ş i sancţionarea faptelor ce constituie contravenţi i pe raza Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti , mod ificată şi completată cu HCLS2 nr. 214/22.07.2021, în acord cu dispoziţi i l e legale în 

vigoare. 
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