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Nr.
Ctr.

Text iniţial Text propus Motivare

1.  Art.  35.  -  Persoanele care săvârşesc fapte 
contrare legii vor fi imobilizate, îndepărtate 
cât  mai  repede  de  la  locul  tulburărilor  şi 
conduse,  după  caz,  la  cea  mai  apropiată 
unitate de poliţie sau de jandarmi, pentru a 
se  lua,  cu  privire  la  acestea,  măsurile  de 
sancţionare prevăzute de lege.  

  Art. 35. – Persoanele care săvârşesc fapte 
contrare legii vor fi imobilizate, îndepărtate 
cât  mai  repede  de  la  locul  tulburărilor  şi 
conduse,  dacă nu au putut fi identificate, 
după  caz,  la  cea  mai  apropiata  unitate  de 
poliţie sau de jandarmi, pentru a se lua, cu 
privire  la  acestea,  măsurile  de  sancţionare 
prevăzute  de  lege;  verificarea  situaţiei 
acestor  categorii  de  persoane  şi  luarea 
măsurilor legale, după caz, se realizează în 
cel mult 4 ore, ca măsură administrativă; 

351)  în  cazul  conducerii  unei  persoane  la 
sediul jandarmeriei,  jandarmul are obligaţia 
să  informeze  persoana  că  are  dreptul  să 
anunţe familia sau altă persoană despre locul 

Prin  această  modificare  se  instituie 
regula  ca  persoanele  care  au  fost 
surprinse  săvârşind  fapte  ilegale  de 
mai  mică  gravitate,  de  exemplu 
contravenţii, să nu mai fie conduse la 
sediul  jandarmeriei/poliţiei  pentru 
aplicarea  sancţiunii  (de  exemplu 
amenda) ci să fie sancţionate la faţa 
locului. 

Completările  sunt  necesare  în 
vederea  instituirii  unor  minime 
garanţii  privind  respectarea 
drepturilor  persoanelor  conduse  la 
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în  care  se  află  şi  să  ia  masuri  pentru  ca 
persoana să fie consultată de un medic dacă 
aceasta  acuză  oboseală  excesivă  sau 
simptomele unei boli;
352) în cazul de mai sus, jandarmul mai are 
obligaţia  să  înregistreze  prezenţa  persoanei 
şi  durata  prezenţei  persoanei  în  sediul 
jandarmeriei  într-un  registru  special 
constituit,  să întocmească un proces verbal 
în care să consemneze motivul conducerii la 
sediu şi perioada de timp scursă între luarea 
măsurii şi părăsirea sediului jandarmeriei de 
către  persoana  în  cauză  şi  să  elibereze 
persoanei un exemplar în momentul părăsirii 
sediului;
353)  în  cazul  conducerii  unei  persoane  la 
sediul  poliţiei,  jandarmul  are  obligaţia  să 
întocmească  un  proces  verbal  un  proces 
verbal  în  care  să  consemneze  motivul 
conducerii  la  sediul  poliţiei  şi  perioada  de 
timp  scursă  între  luarea  măsurii  şi 
încredinţarea persoanei conduse poliţistului. 

354)Legalitatea  şi/sau  temeinicia  măsurii 
conducerii administrative pot fi contestate la 
secţia  de  contencios  administrativ  a 
tribunalului  în  a  cărei  rază  teritorială 
domiciliază  persoana  care  se  consideră 
vătămată sau în a cărei rază teritorială se află 
sediul  poliţiei  la  care  s-a  efectuat 
conducerea. Termenul de contestare este de 

sediul jandarmeriei/poliţiei şi care, în 
sensul  Protocolului  Opţional  la 
Convenţia  Împotriva  Torturii  sunt 
private  de  libertate.  În  lipsa  acestor 
minime garanţii, o persoană poate fi 
condusă  la  sediul  jandarmeriei  sau 
poliţiei  şi  poate  petrece  în  sediu 23 
de ore şi 59 de minute fără să poată 
anunţa  familia  sau  altă  persoană 
despre situaţia sa şi fără niciun fel de 
dovadă a faptului că a fost subiectul 
unei astfel de măsuri. 
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6 luni şi începe să curgă de la data primirii 
copiei  procesului verbal de luare a măsurii 
conducerii  administrative.  În  cazul  în  care 
constată că măsura conducerii administrative 
a  fost  nelegală  şi/sau netemeinică,  instanţa 
poate  obliga  Ministerul  Administraţiei  si 
Internelor/statul,  prin  Ministerul  Finanţelor 
să  plătească  daune  morale  şi/sau 
patrimoniale. Hotărârea tribunalului poate fi 
atacată numai cu recurs. Atât plângerea, cât 
şi recursul sunt scutite de taxa de timbru;
355)  Declaraţiile  date  pe  durata  măsurii 
conducerii  administrative  nu pot fi  folosite 
într-o cauză  penală,  cu excepţia  cazului  în 
care au fost făcute în prezenţa unui avocat.
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