
 
 
 
 
Ordonanţa Guvernului nr. 31/2002 privind Conservatorul de timbre  

- text consolidat neoficial, în vigoare din 4 iulie 2013 - 
 
 
 
CAPITOLUL I: Dispoziţii generale 
 
Art.1. – Art.4. – abrogate 
 
CAPITOLUL II: Serviciul universal 
 
Art.5. – Art.10. – abrogate 
 
CAPITOLUL III: Drepturi acordate furnizorului de serviciu universal 
 
Art.11. – Art.111. – abrogate 
 
CAPITOLUL IV: Finanţarea serviciului universal 
 
Art.12. – Art.14. – abrogate 
 
CAPITOLUL V: Regimul de autorizare a furnizorilor de servicii poştale 
 
Art.141. – abrogat 
 
Art. 15. – Art.20. – abrogate 
 
CAPITOLUL VI: Tarife şi contabilitate 
 
Art. 21. – Art.26. – abrogate 
 
CAPITOLUL VII: Protecţia utilizatorilor 
 
Art. 27. – Art.32. – abrogate 
 
CAPITOLUL IX: Emiterea şi comercializarea timbrelor şi efectelor poştale 
 
Art.33. – abrogat 
 
Art.34. - abrogat 
 
Art.35. – abrogat 
 
Art.36. - Componenţa şi modul de administrare ale Conservatorului de timbre se stabilesc 

de Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei. 
 
CAPITOLUL X: Condiţiile de acceptare a trimiterilor poştale 
 



Art.37. – Art.39. – abrogate 
 
 
CAPITOLUL XI: Răspunderea pentru furnizarea serviciilor poştale 
 
Art.40. - (1) abrogat 
(2) abrogat 
(3) abrogat 
(4) abrogat 
(5) abrogat 
(6) abrogat 
(7) abrogat  
(8) abrogat 
 
Art.41. - abrogat 
 
Art.42. - (1) abrogat 
(2) abrogat 
 
Art.43. - abrogat 
 
Art.44. - abrogat. 
 
Art.45. - abrogat 
 
Art.46. – Art.48. – abrogate 
 
CAPITOLUL XII: Autoritatea de reglementare 
 
Art.49. – Art.53. – abrogate  
 
CAPITOLUL XIII: Regim sancţionator şi dispoziţii procedurale 
 
Art.54. - abrogat 
 
Art.55. – Art.57. – abrogate 
 
Art.58. - Constituie contravenţii următoarele fapte, dacă nu sunt săvârşite în astfel de 

condiţii încât să constituie, potrivit legii penale, infracţiuni: 
1. – 19. – abrogate 
20. abrogat  
201. abrogat; 
202. nerespectarea normelor referitoare la componenţa şi modul de administrare a 

Conservatorului de timbre. 
21. abrogat 
22. abrogat 
23. abrogat 
 
Art.59. - (1) Contravenţiile prevăzute la art.58 se sancţionează astfel: 
a) abrogat; 
b) faptele prevăzute la pct.9-202, cu amendă de la 5.000 lei la 60.000 lei, pentru furnizorii 

de servicii poştale cu o cifră de afaceri de până la 3.000.000 lei; 



c) faptele prevăzute la pct.9-202, prin derogare de la dispoziţiile art.8 alin.(2) lit.a) din 
Ordonanţa Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr.180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu amendă în 
cuantum de până la 2% din cifra de afaceri, iar în cazul unor încălcări repetate, cu amendă în 
cuantum de până la 5% din cifra de afaceri, pentru furnizorii de servicii poştale cu o cifră de 
afaceri peste 3.000.000 lei. 

(2) abrogat.  
(3) Cifra de afaceri este cea prevăzută în ultima situaţie financiară anuală întocmită de 

operatorul economic. 
(4) abrogat. 
 
Art.60. - abrogat 
 
Art.61. - (1) abrogat.  
(2) Contravenţia prevăzută la art.58 pct.202 se constată de către personalul de control 

împuternicit în acest scop al Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei. 
(3) abrogat 
(4) abrogat. 
(5) Sancţiunile pentru faptele prevăzute la art.58 pct.202 se aplică de către personalul de 

control împuternicit în acest scop al Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei. 
(6) abrogat 
 
Art.62. - abrogat 
 
Art.63. - În măsura în care prezenta ordonanţă nu dispune altfel, contravenţiilor prevăzute 

la art.58 li se aplică dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al 
contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.180/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

 
Art.64. – abrogat 
 
CAPITOLUL XIV: Dispoziţii finale şi tranzitorii 
 
Art.65. - abrogat 
 
Art.66. - abrogat. 
 
Art.67. – Art.69. – abrogate 

 
 
 


