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pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului  

nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor 

 

 

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege. 
 

 

 

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: 

 

- După articolul 36 se introduce un nou capitol, cap. IV1, 

cuprinzând articolele 361 – 362 cu următorul cuprins: 

 

,,CAPITOLUL IV1 

Căile de atac împotriva sancţiunilor avertismentului  

sau amenzii de valoare redusă 
 

Art. 361. – (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. 
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(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. 

(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 posibilitatea să 

completeze sau să rectifice formularul ori să furnizeze informaţii sau înscrisuri 

suplimentare, în termen de cel mult 10 zile de la primirea comunicării, sub 

sancţiunea anulării plângerii, situaţie în care se va folosi un formular tipizat 

pentru completarea formularului de plângere. 

(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. 

(5) Împotriva încheierii de anulare, petentul va putea face numai 

cerere de reexaminare, solicitând motivat să se revină asupra măsurii anulării. 

(6) Cererea de reexaminare se face în termen de 15 zile de la data 

comunicării încheierii. 

(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). 

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

(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. 

(10) În termen de 30 de zile de la 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 

indicând şi orice alte dovezi necesare. 

(11) Instanţa va comunica petentului copii de pe răspunsul organului 

care a aplicat sancţiunea, precum şi de pe înscrisurile depuse de acesta. 
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Art. 362. – (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. 

(2) În vederea soluționării cauzei, instanţa poate încuviinţa şi alte 

probe în afara înscrisurilor depuse de părţi. 

(3) 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 la art. 361 alin. (1) şi (9). 

(4) 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.” 

 

Art. II. – Formularele prevăzute la art. 321 alin. (1), (3) şi (9) se 

aprobă prin ordin al ministrului justiţiei, în termen de 30 de zile de la intrarea 

în vigoare a prezentei legi. 

 

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. 
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Această lege a fost adoptată de Parlamentul României,  

cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia 

României, republicată. 
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