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Cu privire la cererea de intervenţie voluntară accesorie formulată de intervenientul EO, 

reţine că raportul de drept contravenţional este un raport juridic de constrângere, stabilit între 

stat prin autorităţile sale publice şi persoana sancţionată. În conţinutul acestui raport juridic 

intră dreptul statul statului de a sancţiona abaterile de la normele dreptului contravenţional şi 

obligaţia persoanei care încalcă legea contravenţională de a suporta sancţiunea aplicată de stat.  

În ceea ce priveşte cererea de intervenţie accesorie, aceasta trebuie să aibă la bază 

existenţa interesului intervenientului în susţinerea poziţiei procesuale a părţii în favoarea căreia 

intervine. În speţă, intervenţia este formulată în interesul poliţiei locale, care a acţionat, în 

calitatea sa de reprezentantă a puterii publice, în sensul sancţionării unei conduite pe care a 

apreciat-o nelegală. La rândul său, persoana care a formulat în cauză cererea de intervenţie a 

susţinut argumentele intimatei conform cărora petenta ar avea o conduită nelegală. Cu toate 

acestea, simplul fapt că o persoană este de acord cu situaţia de fapt reţinută de o 

autoritate publică într-un proces-verbal de contravenţie sau simplul fapt că o persoană 

este de acord cu sancţionarea unei alte persoane nu justifică, în sine, formularea unei 

cereri de intervenţie. 

Din contră, pentru ca o asemenea cerere să fie admisibilă, este necesar să se indice şi 

interesul în formularea cererii respective, mai exact beneficiul pe care intervenţia în proces îl 

poate genera pentru intervenient. Or, instanţa constată că, indiferent de maniera de soluţionare 

a plângerii contravenţionale, intervenientul nu poate obţine niciun beneficiu. Aceasta deoarece 

instanţa nu este învestită cu analizarea unor pretinse încălcări ale drepturilor intervenientului de 

către petentă.  

Intervenientul a susţinut că anularea procesului-verbal de contravenţie i-ar provoca un 

prejudiciu material şi moral. Instanţa reţine că o asemenea situaţie nu ar genera un prejudiciu 

material în sarcina intervenientului, deoarece amenda contravenţională aplicată petentei nu a 

fost stabilită în favoarea intervenientului, ci în favoarea statului. De asemenea, intervenientul 

nu a arătat în concret ce drepturi personale nepatrimoniale i-ar fi încălcate prin înlăturarea unei 

sancţiuni aplicate petentei, sancţiuni care, aşa cum s-a arătat, nu au fost instituite în favoarea 

intervenientului. Intervenientul a susţinut că interesul său este justificat şi de faptul că este 

victima faptelor nelegitime şi abuzive ale petentei. Instanţa constată că nu poate analiza în 

prezenta cauză raporturile dintre petentă şi intervenient, mai exact nu poate analiza 

săvârşirea de către petentă a unei pretinse fapte ilicite faţă de intervenient, deoarece 

obiectul cauzei îl reprezintă condiţiile răspunderii contravenţionale, iar nu condiţiile 

răspunderii civile delictuale. Prin urmare, instanţa nu poate proceda la analiza eventualelor 

prejudicii, de orice fel, suportate de intervenient, ci trebuie să se rezume la analiza legalităţii 

formale a actului sancţionator şi la analiza conţinutului constitutiv al contravenţiei imputate 

petentei, analize din care intervenientul nu ar putea obţine niciun beneficiu. Din contră, dacă 

intervenientul se consideră lezat de vreo faptă a petentei, acesta se poate adresa instanţei 

competente pentru repararea prejudiciului creat, soluţia nefiind intervenţia într-un raport de 

constrângere care îi priveşte doar pe autoritatea publică şi pe cel sancţionat. 

Prin urmare, instanţa va respinge ca inadmisibilă cererea de intervenţie.  

 

DISPUNE 



 

 Respinge ca inadmisibilă cererea de intervenţie voluntară accesorie formulată de 

intervenientul EO.  

Cu apel care se depune la Judecătoria sector 5 Bucureşti în termen de 5 zile de la 

pronunţare.  

Pronunţată în şedinţă publică, azi, 05.10.2015.  

 

 


