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Titlu: anulare cerere de chemare în judecată 

Tip speță: încheiere 

Număr speţă: - 

Data speţă: 08.12.2015 

Domeniu asociat: plângere contravenţională 

Conținut speţă: neexecutare obligaţiei de plată a taxei judiciare de timbru 

 

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Sectorului 5 Bucureşti în data de 

13.11.2015 sub nr. …/302/2015, petentul CE a solicitat în contradictoriu cu  intimata 

D.G.P.M.B. – Brigada Rutieră anularea procesului-verbal de constatare şi sancţionare a 

contravenţiei seria PBX nr. 111716/07.11.2015.  

În motivare, petentul a arătat că a respectat toate dispoziţiile legale pentru care a fost 

sancţionat, procesul-verbal contestat nefiind întemeiat. 

Cererea de chemare în judecată nu a fost timbrată de către petent. 

Prin rezoluţia instanţei din data de 17.11.2015, s-a pus în vedere petentului, printre 

altele, să depună la dosarul cauzei dovada achitării unei taxe judiciare de timbru în cuantum 

de 20 lei, calculată potrivit dispoziţiilor art. 19 din OUG nr. 80/2013. 

Adresa instanţei, împreună cu rezoluţia amintită, a fost comunicată petentului la data 

de 23.11.2015, cu respectarea art. 154-155, 158, 163-164 C. proc. civ. 

La momentul analizării dosarului cauzei în data de 08.12.2015, instanţa constată că nu 

a fost depusă nici o relaţie din partea petentului. 

Analizând cererea creditoarei prin prisma prevederilor art. 194-197 C. prc. civ., 

instanţa reţine următoarele: 

Instanţa notează că, potrivit art. 197 C.pr.civ.:” În cazul în care cererea este supusă 

timbrării, dovada achitării taxelor datorate se ataşează cererii. Netimbrarea sau timbrarea 

insuficientă atrage anularea cererii de chemare în judecată, în condiţiile legii.” 

În privinţa obligaţiei de a timbra cererea de chemare în judecată, analizând 

dispoziţiile art. 19 din O.U.G. nr.80/26.06.2013, instanţa reţine că în mod corect a fost 

stabilită taxa judiciară de timbru în cuantum de 20 lei, faţă de obiectului cereri. Mai mult, 

instanţa constată că nu a fost formulată în cauză cerere de reexaminare a taxei judiciare de 

timbru în temeiul art. 39 din OUG nr. 80/2013 şi nici nu s-a formulat cerere de ajutor public 

judiciar în temeiul dispoziţiilor OUG nr. 51/2008. Din aceste motive, instanţa reţine că nu a 

fost îndeplinită, potrivit rezoluţiei instanţei, obligaţia petentului de a timbra plângerea 

contravenţională şi nici nu se poate identifica un motiv întemeiat pentru acest fapt.   

Pe cale de consecinţă, în temeiul art. 200 alin. 4 C.pr.civ. care prevede că, în cazul în 

care obligaţiile privind completarea sau modificarea cererii nu sunt îndeplinite în termenul de 

10 zile fixat în acest sens, se dispune anularea cererii, dar şi a art. 197 C.pr.civ., instanţa 

urmează a dispune anularea cererii de chemare în judecată. 

 

PENTRU ACESTE MOTIVE, 

ÎN NUMELE LEGII 

DISPUNE, 
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Anulează plângerea contravenţională formulată împotriva procesului-verbal de 

constatare şi sancţionare a contravenţiei seria PBX nr. 111716/07.11.2015 de către petentul 

CE, în contradictoriu cu intimata Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, 

Brigada Rutieră. 

Cu drept de reexaminare în termen de 15 zile de la comunicare. Cererea de 

reexaminare se depune la Judecătoria Sectorului 5 Bucureşti. 

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 08.12.2015. 


