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 Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 11.08.2015 sub nr. 

.../302/2015, petentul MM a formulat plângere contravenţională împotriva procesului-verbal 

de contravenţie seria PBX nr. 034015 din data de 29.07.2015, emis de Direcţia Generală de 

Poliţie a Municipiului Bucureşti – Brigada Rutieră.  

 La data de 29.05.2013, instanţa a verificat, în temeiul art. 200 alin. (1) C. proc. civ., 

dacă plângerea petentului îndeplineşte condiţiile prevăzute de art. 194-197 C. proc. civ. Cu 

această ocazie, instanţa, în temeiul art. 200 alin. (3) C. proc. civ., a dispus emiterea unei 

adrese către petent, cu menţiunea de a complini lipsurile plângerii în termen de 10 zile de la 

primirea adresei, sub sancţiunea anulării plângerii.  

 Astfel, instanţa i-a pus în vedere petentului să depună o copie lizibilă de pe procesul-

verbal contestat sau originalul acestuia.   

 Adresa instanţei i-a fost comunicată petentului la data de 14.09.2015, la adresa poştală 

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

 Petentul nu a dat curs solicitărilor instanţei. 

 Analizând cererea petentului prin prisma prevederilor art. 194-197 C. proc. civ., 

instanţa reţine următoarele: 

 În baza art. 194 lit. e) C. proc. civ., cererea de chemare în judecată va cuprinde: 

arătarea dovezilor pe care se sprijină fiecare capăt de cerere.  

 Instanţa reţine că arătarea dovezilor nu presupune o simplă enumerare a acestora, ci în 

cazul înscrisurilor, acestea trebuie „arătate” efectiv instanţei, cu excepţia situaţiei în care 

înscrisurile nu s-ar afla în posesia persoanei care formulează cererea de chemare în judecată. 

În speţă, petentul nu a susţinut că nu s-ar afla în posesia procesului-verbal de 

contravenţie sau că ar deţine un exemplar ilizibil al acestuia, dar nici nu a depus la 

dosarul cauzei un exemplar lizibil, în care să se poată observa consemnările agentului 

constatator, iar instanţa să poată analiza legalitatea şi temeinicia actului întocmit de 

acesta.  
Instanţa constată că, deşi i s-a solicitat expres petentului şi i s-a acordat un termen 

îndestulător în acest sens, acesta nu a înţeles să se conformeze dispoziţiilor instanţei, în sensul 

de a depune o copie lizibilă de pe actul sancţionator sau originalul acestuia.  

Prin urmare, în temeiul art. 200 alin. (3) C. proc. civ., rap. la art. 194 lit. e) C. proc. 

civ., instanţa va anula plângerea petentului.   

 

PENTRU ACESTE MOTIVE, 

ÎN NUMELE LEGII,  

DISPUNE: 

 

Anulează plângerea contravenţională formulată de petentul MM împotriva intimatei 

Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti – Brigada Rutieră.  

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

 Pronunţată în şedinţă publică, azi, 07.10.2015. 

 


