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    Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL asupra Propunerii legislative pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al 
contravenţiilor, trimisă cu adresa nr. Pl- x 589 din 7 decembrie 2021 şi înregistrată cu nr. 
4c-13/1003  din 9 decembrie 2021. 

     În raport cu obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din 
categoria legilor ordinare. 
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                                  PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
                                     CAMERA DEPUTAŢILOR 

COMISIA JURIDICĂ, 
DE  DISCIPLINĂ  ŞI IMUNITĂŢI 

 

                 Bucureşti, 8 martie 2022 
                 Nr. Pl- x 589/2021 
                 4c-13/1003/2021 

 
RAPORT 

 
asupra Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 

nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor 
 

 În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
cu modificările şi completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost 
sesizată, spre dezbatere, în fond, cu Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, trimisă cu adresa 
nr. Pl-x 589 din 7 decembrie 2021 şi  înregistrată cu nr. 4c-13/1003  din 9 decembrie 2021. 

Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată şi ale art. 91 alin. (9) 
pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera  Deputaţilor este Cameră 
Decizională. 

Senatul, în calitate de primă cameră sesizată, a respins propunerea legislativă în ședința 
din 22 noiembrie 2021. 
 Consiliul Legislativ, prin avizul nr.  846 din 12 octombrie 2021, a avizat negativ, 
inițiativa legislativă. 
 Guvernul României a transmis un punct de vedere, prin care susține adoptarea 
inițiativei legislative sub rezerva însușirii unor observații și propuneri. 
 Consiliul Economic și Social a avizat favorabil propunerea legislativă. 
 Consiliul Superior al Magistraturii a transmis un punct de vedere negativ, 
considerând că propunerea legislativă nu poate fi adoptată, întrucât nu sunt asigurate exigențele 
rezultate din jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului. 
 Comisia pentru egalitatea de șanse pentru femei și bărbaț i a avizat negativ inițiativa 
legislativă prin avizul 4c-20/522 din 14 decembrie 2021. 
 Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minor ităților naționale a 
avizat negativ propunerea legislativă cu avizul nr. 4c-6/12 din 15 decembrie 2021. 
 Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului  a avizat favorabil 
propunerea legislativă prin avizul nr. 4c-7/623 din 22 februarie 2022. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea Ordonanț ei 
Guvernului nr.2/2001, în sensul reglementării unei proceduri speciale de judecare a căilor de 
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atac împotriva proceselor-verbale prin care s-a aplicat sancț iunea avertismentului sau 
sancțiunea amenzii contravenționale care nu depășește suma de 10.000 de lei. Potrivit 
Expunerii de motive, intervenț iile legislative preconizate sunt „menite să eficientizeze actul de 
justiție în cazul sancțiunilor contravenționale de valoare redusă”. 

În conformitate cu prevederile art. 62 din Regulamentul Camerei Deputaț ilor, republicat, 
cu modificările ș i completările ulterioare, membrii Comisiei au examinat iniț iativa legislativă, 
expunerea de motive, punctul de vedere al Guvernului României, avizul Consiliului Legislativ, 
avizul Consiliului Economic și Social și punctul de vedere al Consiliului Superior al 
Magistraturii în ședința desfășurată în sistem mixt (fizic/online) din 8 martie 2021.  
 La dezbateri membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au fost prezenţi 
conform listei de prezenţă. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au hotărât, cu 
majoritate de voturi, să supună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea Propunerii legislative 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al 
contravenţiilor, cu amendamentele admise redate în Anexa care face parte integrantă din 
prezentul raport. 

În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, propunerea legislativă face parte din 
categoria legilor ordinare. 
 
  

 
 
                      

                       PREŞEDINTE,                                                 SECRETAR, 
 

             Laura – Cătălina Vicol - Ciorbă                       Morar Olivia-Diana  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Consilier parlamentar,  
Paul Şerban 
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Anexa 

AMENDAMENTE ADMISE 

 

Nr. crt. Text OG 2/2001 Text propunere legislativă Comisia juridică (autor 
amendament) 

Motivare 

1.  LEGE pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei 
Guvernului nr. 2/2001 privind 
regimul juridic al 
contravenţiilor 
 

Nemodificat  
 

 

2.  Art. I. - 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 şi completări prin 
Legea nr. 180/2002, se 
modifică şi se completează 
după cum urmează: 
 

Nemodificat 
 

 

3. Art. 36. - Pentru plângerea După articolul 36 se introduce După articolul 36 se introduce  
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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. 
(la data 29-iun-2013 Art. 36 din 

capitolul IV modificat de Art. 53 
din Ordonanta urgenta 80/2013 ) 
 

un nou capitol, capitolul IV1, 
cuprinzând articolele 361 - 362

un nou capitol, cap. IV
 

cu următorul cuprins: 

1, 
cuprinzând articolele 361 - 362 
cu următorul cuprins: 
Autor: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități 

4.  Capitolul IV Nemodificat 
 

1 
 

 

5.  Căile de atac împotriva 
sancţiunilor avertismentului 
sau amenzii de valoare redusă 

Nemodificat 
  

 

6.     Articolul 361 Articolul 36 (1) 
Contravenientul este obligat 
să completeze formularul de 
plângere contravenţională 
atunci când sancţiunea 
contestată este avertismentul 
sau amenda care nu depăşeşte 
suma de 10.000 lei. 
 

1  ,,(1) Petentul 
este obligat să completeze 
formularul de plângere 
contravențională atunci când 
sancțiunea contestată este 
avertismentul sau amenda care 
nu depășește suma de 3.000 
lei. 
 

https://idrept.ro/00156819.htm#do|ar53�
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Autor: Grupurile parlamentare 
PSD, PNL, UDMR, USR 
 

 

7.  (2) Odată cu formularul de 
plângere contravenţională se 
depun ori se trimit şi copii de 
pe înscrisurile de care 
contravenientul înţelege să se 
folosească şi se indică 
dovezile de care petentul 
înţelege să se folosească. 
 

(2) Odată cu formularul de 
plângere împotriva 
procesului – verbal de 
constatare și de aplicare a 
sancțiunii se depun ori se 
trimit şi copii de pe înscrisurile 
de care contravenientul 
înţelege să se folosească şi se 
indică dovezile de care 
petentul înţelege să se 
folosească. 
 
Autor: Grupurile parlamentare 
PSD, PNL, UDMR, USR 

 

8.  (3) În cazul în care informaţiile 
furnizate de contravenient 
sau, după caz, de persoana care 
a făcut plângerea nu sunt 
suficient de clare sau sunt 
inadecvate, ori formularul nu a 
fost completat corect, 
contravenientului i se vor 
comunica în scris lipsurile, 
instanţa acordând acestuia 

Nemodificat  



7 
 

posibilitatea să completeze sau 
să rectifice formularul ori să 
furnizeze informaţii sau 
înscrisuri suplimentare, în 
termen de cel mult 10 zile de 
Ia primirea comunicării, sub 
sancţiunea anulării plângerii, 
situaţie în care se va folosi un 
formular tipizat pentru 
completarea formularului de 
plângere. 
 
 

9.  (4) Dacă obligaţiile privind 
completarea sau rectificarea 
formularului de plângere nu 
sunt îndeplinite în termenul 
prevăzut la alin. (3), prin 
încheiere, dată în camera de 
consiliu, se dispune anularea 
plângerii. 

Nemodificat  

     
10.  (5)_Împotriva încheierii de 

anulare, contravenientul va 
putea face numai cerere de 
reexaminare, solicitând motivat 

(5) Împotriva încheierii de 
anulare, petentul va putea face 
numai cerere de reexaminare, 
solicitând motivat să se revină 
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să se revină asupra măsurii 
anulării. 

 

asupra măsurii anulării. 
 
Autor: Grupurile parlamentare 
PSD, PNL, UDMR, USR 

11.   
(6) Cererea de reexaminare se 
face în termen de 15 zile de Ia 
data comunicării încheierii. 

 
Nemodificat  

 

12.  (7) Cererea se soluţionează 
prin încheiere definitivă dată în 
camera de consiliu, cu citarea 
contravenientului, de către un 
alt complet format dintr-un 
judecător al instanţei 
respective, desemnat prin 
repartizare aleatorie, care va 
putea reveni asupra măsurii 
anulării dacă aceasta a fost 
dispusă eronat sau dacă 
neregularităţile au fost 
înlăturate în termenul acordat 
potrivit alin. (3). 

 

(7) Cererea se soluţionează 
prin încheiere definitivă dată în 
camera de consiliu, cu citarea 
petentului, de către un alt 
complet format dintr-un 
judecător al instanţei 
respective, desemnat prin 
repartizare aleatorie, care va 
putea reveni asupra măsurii 
anulării dacă aceasta a fost 
dispusă eronat sau dacă 
neregularităţile au fost 
înlăturate în termenul acordat 
potrivit alin. (3). 
 
Autor: Grupurile parlamentare 
PSD, PNL, UDMR, USR 
 
 

 

13  (8)În caz de admitere, cauza se Nemodificat  
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retrimite completului iniţial 
învestit. 
 

14.  (9)După primirea formularului 
de plângere contravenţională 
completat corect, instanţa va 
trimite formularul tipizat de 
răspuns, de îndată, spre 
completare, organului care a 
aplicat sancţiunea, însoţit de o 
copie a formularului de 
plângere şi de copii de pe 
înscrisurile depuse de 
contravenient. 
 

(9) După primirea formularului 
de plângere împotriva 
procesului – verbal de 
constatare a contravenției și 
de aplicare a sancțiunii 
completat corect, instanţa va 
trimite formularul tipizat de 
răspuns, de îndată, spre 
completare, organului care a 
aplicat sancţiunea, însoţit de o 
copie a formularului de 
plângere şi de copii de pe 
înscrisurile depuse de petent. 
 
Autor: Grupurile parlamentare 
PSD, PNL, UDMR, USR 

 

15.  (10) În termen de 30 de zile de 
Ia comunicarea actelor 
prevăzute la alin. (9), organul 
care a aplicat sancţiunea va 
trimite instanţei formularul 
tipizat de răspuns, precum şi 
copii de pe înscrisurile de care 
înţelege să se folosească 

Nemodificat  
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indicând şi orice alte dovezi 
necesare. 

     
16.  

 
 
 
 
 
 
 

(11) Instanţa va comunica 
petentului copii de pe 
răspunsul organului care a 
aplicat sancţiunea, precum şi 
de pe înscrisurile depuse de 
acesta.” 

 Nemodificat 
 
 
 

 

17.  Articolul 36 Articolul 362  2  

 
  „(1) Procedura cu privire la 

plângerile contravenţionale, 
atunci când sancţiunea 
contestată este avertismentul 
sau amenda care nu depăşeşte 
suma de 10.000 lei, este scrisă 
şi se desfăşoară în camera de 
consiliu. 
 

,,(1) Procedura cu privire la 
plângerile contravenționale,  
atunci când sancțiunea 
contestată este avertismentul 
sau amenda care nu depășește 
suma de 3.000 lei, este scrisă și 
se desfășoară în camera de 
consiliu. 
 
Autor: Grupurile parlamentare 
PSD, PNL, UDMR, USR 
 
 

 

18.   (2) În vederea soluționării 
cauzei, instanţa poate 
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încuviinţa şi alte probe în 
afara înscrisurilor depuse de 
părţi.  
 
Autor: Grupurile parlamentare 
PSD, PNL, UDMR, USR 

19.  (2)Instanţa dispune înfăţişarea 
părţilor, dacă apreciază acest 
fapt ca fiind necesar, sau la 
solicitarea expresă a uneia 
dintre părţi prin completarea 
secţiunilor aferente din 
formularele prevăzute Ia art. 
361

(3) Nemodificat 

 alin. (1) şi (9). 

 

20.  (3)Instanţa va redacta şi 
pronunţa hotărârea în termen 
de 30 de zile de la primirea 
tuturor informaţiilor necesare 
sau, după caz, de la încheierea 
dezbaterilor orale.” 

(4) Nemodificat 
 
 

 

    
 

 

21.  Art. II. - Formularele prevăzute 
la art. 321

 
 
 
Nemodificat 
 

 alin. (1), (3) şi (9) se 
aprobă prin ordin al ministrului 
justiţiei, în termen de 30 de zile 
de Ia intrarea în vigoare a 
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prezentei legi. 

22.  Art. III. - 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 şi 
completări prin Legea 
nr.180/2002, precum şi cele 
aduse prin prezenta lege, se va 
republica în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, dându-se 
textelor o nouă numerotare. 

Nemodificat  

 


