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Către, 
 

BIROUL PERMANENT 

AL CAMEREI DEPUTAȚILOR 

 

Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL asupra Proiectului de Lege pentru 

completarea Ordonanţei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al 

contravenţiilor, trimis Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi cu adresa nr. PL-x  

521 din 25 octombrie 2021. 

În raport cu obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria 

legilor ordinare. 

 
                                                           
                                                  PREŞEDINTE                             

 
Laura-Cătălina VICOL CIORBĂ 
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Parlamentul  României 
Camera Deputaţilor 

 
 
 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi 
   Nr. 4c-13/896/2021 

                                                                      Bucureşti, 7 decembrie 2021 
                                                                     PLx 521/2021 

   
   

RAPORT 
asupra Proiectului de Lege pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al 

contravenţiilor 
 
 

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţii a fost sesizată, spre dezbatere în fond, cu proiectul de Lege pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr.2/2001 
privind regimul juridic al contravenţiilor, trimis cu adresa nr. PL-x 521 din 25 octombrie 2021 şi înregistrat cu nr.4c-13/896 din 
26 octombrie 2021. 
 Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adpotat proiectul de lege ca urmare a depășirii termenului de adoptare, 
potrivit art.115 alin.(5) din Constituția României, republicată. 

Conform dispoziţiilor art.75 alin.(1) din Constituţia României, republicată şi ale art. 91 alin. (9) pct.1 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea Ordonanţei Guvernului nr.2/2001. Potrivit expunerii de 
motive, prin demersul legislativ se preconizează ca plângerile contravenţionale şi solicitările de înlocuire a sancţiunii amenzii 
contravenţionale cu munca în folosul comunităţii sa fie soluţionate exclusiv în şedinţe de judecată desfăşurate în sistem online. 

Consiliul Legislativ, conform adresei înregistrată cu nr.603 din 26 iulie 2021, a avizat negativ proiectul de lege. 
Consiliul Economic și Social a avizat favorabil proiectul de lege conform adresei transmise cu nr. 5313 din 13 iulie 2021. 
Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor a avizat favorabil proiectul de lege, în ședința din ziua de 3 

noiembrie 2021. 
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Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale a avizat negativ proiectul de lege, în 
ședința din ziua de 3 noiembrie 2021. 

Guvernul prin punctul de vedere trasmis cu adresa nr. 11015 din 22 noiembrie 2021 nu susține adpotarea initiativei 
legislative în forma prezentată. 

În conformitate cu prevederile art.61 și art.129 alin.(1) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările 
și completările ulterioare, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au examinat proiectul de lege în șed ința 
desfășurată în sistem mixt, în data de 7 decembrie 2021.  

În conformitate de cu prevederile art.55 din Regulamentul Camerei Deputaților , la dezbaterile care au avut loc, a participat 
în calitate de invitat domnul subsecretar de stat Pașca Adrian din cadrul Ministerului Justiției. 

La lucrările Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi deputaţii au fost prezenţi conform listei de prezenţă. 
În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, deputaţii prezenţi la lucrări au hotărât, cu majoritatea de 

voturi să propună un raport de adoptare a proiectul de Lege pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr.2/2001 privind 
regimul juridic al contravenţiilor, cu amendamentele admise cuprinse în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezentul 
raport. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. 
 
 
    
                       PREŞEDINTE,                                                                    SECRETAR,                                            
      

    Laura-Cătălina VICOL CIORBĂ                                                            Ladányi László-Zsolt                                         
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar, Dragoș Bucur                                                                       
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                                                                                    Anexa nr.1 
AMENDAMENTE ADMISE 

 
Nr. 
Crt. 

Text ordonanță de urgență 
 

Text adoptat de Senat Amendamente Motivare 

1. ORDONANŢĂ nr. 2 din 12 iulie 
2001 privind regimul juridic al 
contravenţiilor 
 

Lege pentru completarea 
Ordonanţei Guvernului nr.2/2001 
privind regimul juridic al 
contravenţiilor  

Nemodificat  

2.  
 
 
------------------------------------------- 

Articol unic: Ordonanţa Guvernului 
nr.2/2001 privind regimul juridic al 
contravenţiilor, publicată în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.410 din 25 iulie 2001, se 
completează după cum urmează: 

Articol unic: Ordonanţa Guvernului 
nr.2/2001 privind regimul juridic al 
contravenţiilor, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr.410 din 25 
iulie 2001, aprobată cu modificări prin 
Legea nr.180/2002, cu modificările și 
completările ulterioare, se completează 
după cum urmează: 

Tehnică legislativă 

3. CAPITOLUL IV: Căile de atac 
Art. 36 - Pentru plângerea 
împotriva procesului-verbal de 
constatare şi sancţionare a 
contravenţiei, pentru recursul 
formulat împotriva hotărârii 
judecătoreşti prin care s-a 
soluţionat plângerea, precum şi 
pentru orice alte cereri incidente se 
percep taxele judiciare de timbru 
prevăzute de lege. 

 
 
 
 

------------------------------------------ 

Nemodificat  

4.  La Capitolul IV, Căi de atac, se 
introduce un nou articol, 
art.361

Art. 36 

care va avea următorul 
cuprins: 

1 

După articolul 36 se introduce un nou 
articolul,  art.36 

- (1) La cererea oricăreia 
dintre părţi, şedinţele de judecată, în 

1

„Art. 36¹. - (1) La cererea 
contravenientului care a formulat 
plângerea contravențională, cu 

  cu următorul cuprins: 
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fond şi în căile de atac, se desfăşoară 
exclusiv prin mijloace de 
telecomunicaţie audiovizuală care 
permit verificarea identităţii părţilor 
şi garantează securitatea, integritatea, 
confidenţialitatea şi calitatea 
transmisiunii, instanţele de judecată 
dispunând măsurile necesare în acest 
scop. 

 
 
(2) Petentul va solicita 
desfăşurarea şedinţelor de judecată 
prin mijloace de telecomunicaţii 
audiovizuale prin plângerea 
contravenţională, iar intimatul prin 
întâmpinare. 
 
 
(3) Dacă a fost formulată cererea 
de desfăşurare a şedinţelor de 
judecată prin sisteme de mijloace de 
telecomunicaţii audiovizuale, fie prin 
plângerea contravenţională, fie prin 
întâmpinare, aceasta nu mai poate fi 
retrasă şi şedinţele de judecată se vor 
desfăşura în conformitate cu 
prevederile alin.(l). 
 
 
(4) Dacă una dintre părţi a 
solicitat judecarea prin mijloace de 
telecomunicaţii audiovizuale, toate 

încuviințarea instanței de judecată, 
ședințele de judecată din fond și din căile 
de atac se desfășoară exclusiv prin sistem e 
de telecomunicații audiovizuale care permit 
verificarea identității părților și ga rantează 
securitatea, integritatea, confidențialitatea 
și calitatea transmisiunii, instanțele de 
judecată dispunând măsurile necesare în 
acest scop.  

 

(2) Contravenientul va solicita 
desfășurarea ședințelor de judecată prin 
sisteme de telecomunicații audio vizuale 
prin intermediul plângerii contravenționale. 

 

(3) Dacă  prin plângerea 
contravențională a fost formulată cererea 
de desfășurare a ședințelor de judecată prin 
sisteme de telecomunicații audiovizuale,  
contravenientul nu mai poate ulterior 
renunța la această solicitare și ședințele 
de judecată se vor desfășura în conformitate 
cu prevederile alin.(1). 

(4) Dacă contravenientului care a 
formulat plângerea contravențională  a 
solicitat judecarea prin sisteme de mijloace 
de telecomunicații audiovizuale, toa te 
actele procedurale din cauza respectivă vor 
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actele procedurale din cauza 
respectivă vor fi comunicate exclusiv 
prin intermediul poştei electronice. 
 
 
(5) Audierea celorlalte persoane, 
martori sau experţi, are loc prin 
aceleaşi sisteme de telecomunicaţii 
audiovizuale. Partea care a propus 
administrarea probei cu martori sau 
instanţa, în cazul administrării din 
oficiu a probei cu martori sau în 
cazul audierii martorilor sau 
experţilor, va asigura posibilitatea 
martorilor şi a experţilor de a 
participa la audiere prin 
Videoconferinţă în locaţia stabilită de 
către instanţă. Înregistrarea audierii 
este obligatorie. 
 
 
 
(6) Dispoziţiile prezentei legi 
intră în vigoare la data de 
01.01.2022. 

fi comunicate exclusiv prin intermediul 
poștei electronice. 

 

(5) Audierea celorlalte persoane, martori 
sau experți, are loc prin aceleași sisteme de 
telecomunicații audiovizuale. Partea care a 
propus administrarea probei cu martori sau 
contravenientul, în cazul administrării din 
oficiu a probei cu martori sau în cazul 
audierii martorilor sau experților, va 
asigura posibilitatea martorilor și a 
experților de a participa la audiere prin 
videoconferință în locația stabilită de către 
instanță. Înregistrarea audierii este 
obligatorie.  

 

(6) Dispozițiile prezentei legi intră în 
vigoare la data de 01.01.2022.” 

Autor amendament: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități 
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