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PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENAT

LEGE

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

Senatul adoptă prezentul proiect de lege

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:

1. La Capitolul IV, Căi de atac, se introduce un nou articol, art.36^ care va 

avea următorul cuprins:

IArt. 36\
(1) La cererea oricăreia dintre părţi, şedinţele de judecată, în 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 fî retrasă şi şedinţele de 

judecată se vor desfăşura în conformitate cu prevederile alin.(l).
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(4) Dacă^na dintre părţi a solicitat judecarea prin mijloace de telecomunicaţii 

audiovizuale, toate actele procedurale din cauza respectivă vor fî 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.
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Acest proiect de lege se consideră adoptat de Senat în forma iniţială, în 

condiţiile articolului 75 alineatul (2) teza a lll-a din Constituţia României, 
republicată.

PREŞEDINTELE SENATULUI 

Anca Dana Dragu


