
Titlu: transformare amendă 

Tip speță: sentinţă civilă 

Număr speţă: 3491 

Data speţă: 26.05.2014 

Domeniu asociat: transformare amendă 

Conținut speţă: nedovedirea imposibilităţii de executare silită a amenzii contravenţionale 

aplicate 

 

Prin cererea înregistrată pe rolul instanţei la data de 06.02.2014, reclamanta Direcţia 

Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, în contradictoriu cu pârâtul LFD, a solicitat 

înlocuirea sancţiunii amenzii contravenţionale aplicate prin procesul-verbal ..., cu sancţiunea 

obligării pârâtului la prestarea unei activităţi în folosul comunităţii. 

În motivarea cererii, reclamanta a arătat că pârâtul a fost sancţionat contravenţional 

prin procesul-verbal ..., dar nu a achitat amenda stabilită prin acesta în termen de 15 zile de la 

comunicare şi nu a înţeles să îl conteste, procesul-verbal devenind astfel titlu executoriu, 

conform prevederilor art. 37 din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor. 

Procesul-verbal a fost trimis, în vederea executării silite, Primăriei Comunei Izvoru 

Berheciului, Judeţul Bacău, iar aceasta a comunicat faptul că pârâtul nu deţine bunuri 

urmăribile şi nu are venituri ce pot fi urmărite sau executate silit, motiv pentru care nu poate fi 

continuată procedura de executare silită. 

De asemenea, reclamanta a solicitat ca la pronunţarea hotărârii să fie avut în vedere 

faptul că pârâtul nu a depus diligenţe în vederea achitării chiar şi parţiale a sumei stabilite prin 

titlul executoriu. Având în vedere cele arătate mai sus, reclamanta a considerat că singura 

modalitate de sancţionare a pârâtului - având în vedere lipsa unor bunuri urmăribile - este 

înlocuirea sancţiunii amenzii contravenţionale cu cea a prestării unei activităţi în folosul 

comunităţii. Transformarea amenzii contravenţionale în sancţiunea prestării unei activităţi în 

folosul comunităţii reprezintă un demers necesar şi util în atingerea scopului pentru care a fost 

emis actul normativ care a stat la baza aplicării sancţiunilor contravenţionale, şi anume acela 

de a descuraja persoanele care comit astfel de fapte, în deplină cunoştinţă de cauză şi cu o 

atitudine de sfidare a normelor legale. 

Totodată, reclamanta a solicitat să fie avut în vedere faptul că, prin Decizia nr. 7 din 

data de 20.09.2010, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Secţiile Unite privind 

recursul în interesul legii cu privire la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 9 alin. (3) – 

(5) din OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, s-a reţinut că se poate dispune 

înlocuirea sancţiunii amenzii contravenţionale cu sancţiunea prestării unei activităţi în folosul 

comunităţii, chiar şi atunci când această din urmă sancţiune nu este prevăzută, prin lege, 

alternativ cu amenda. 

Faţă de cele menţionate mai sus, reclamanta a solicitat instanţei să admită cererea aşa 

cum a fost formulată, iar pe fond să dispună înlocuirea sancţiunii amenzii aplicate prin 

procesul-verbal sus-menţionat cu sancţiunea obligării pârâtului la prestarea unei activităţi în 

folosul comunităţii. 

În drept, cererea a fost întemeiată pe dispoziţiile art. 9 alin. (3) din O.G. nr. 2/2001, 

O.U.G nr. 195/2002, O.U.G. nr. 108/2003 pentru desfiinţarea închisorii contravenţionale şi pe 

dispoziţiile O.G. nr. 55/2002 privind regimul juridic al sancţiunii prestării unei activităţi în 

folosul comunităţii.   

Deşi legal citat, pârâtul nu s-a prezentat la judecată şi nici nu a formulat întâmpinare. 

În cauză, instanţa a încuviinţat, la solicitarea reclamantei, proba cu înscrisurile depuse 

la dosar.  

Analizând materialul probator administrat în cauză, instanţa reţine următoarea 

situaţie de fapt: 



Prin procesul-verbal de contravenţie seria ..., emis de Direcţia Generală de Poliţie a 

Municipiului Bucureşti – Brigada Rutieră, pârâtul LFD a fost sancţionat contravenţional cu 

amendă în cuantum de 360 lei. S-a reţinut în sarcina pârâtului că în data de 09.05.2009, ora 

16:25, pe str. Petre Ispirescu din Bucureşti, pârâtul a condus autoturismul cu nr. de 

înmatriculare ... fără a avea asupra sa certificatul de înmatriculare şi inspecţia tehnică 

periodică.   

Întrucât procesul-verbal nu a fost contestat, iar amenda nu a fost achitată, actul 

sancţionator a fost dat în debit la primăria de la domiciliul pârâtului, adică la Primăria 

Comunei Izvoru Berheciului din judeţul Bacău. Această din urmă instituţie l-a somat pe pârât, 

la data de 05.06.2013, să achite contravaloarea amenzii, însă pârâtul nu s-a conformat.  

Ulterior, prin procesul-verbal de constatare a insolvabilităţii din data de 18.10.2013, 

Primăria Comunei Izvoru Berheciului a constatat că pârâtul nu are venituri şi nici bunuri care 

pot fi executate silit. De asemenea, Primăria a restituit actul sancţionator emitentei procesului-

verbal de contravenţie.    

În susţinerea constatării sale conform căreia pârâtul nu deţine bunuri sau venituri 

urmăribile, Primăria Comunei Izvoru Berheciului a anexat fotocopii de pe corespondenţa 

purtată cu mai multe instituţii. Astfel, Primăria a solicitat, prin adresa nr. 2518 din 

18.09.2013, comunicată Casei de Pensii Bacău, ca instituţia respectivă să informeze dacă 

persoanele enumerate în adresă sunt înregistrate la casa de pensii ca beneficiari ai unei pensii 

sau indemnizaţii. Instanţa constată, totuşi, că în adresa comunicată de Primărie Casei de 

Pensii Bacău nu este menţionat şi pârâtul LFD. De altfel, în răspunsul Casei Judeţene de 

Pensii Bacău, comunicat prin adresa nr. 30264 din 23.09.2013, nici nu a fost menţionat 

numele pârâtului, ceea ce înseamnă că, în fapt, nici nu s-au solicitat relaţii cu privire la acesta. 

Primăria a mai solicitat, prin adresa nr. 2493 din 16.09.2013, comunicată Inspectoratului 

Teritorial de Muncă Bacău, să se indice dacă pârâtul are în derulare vreun contract individual 

de muncă, prin adresa nr. 2519 din 18.09.2013 s-a solicitat Agenţiei Judeţene de Ocupare a 

Forţei de Muncă Bacău să se comunice dacă pârâtul este beneficiarul unei indemnizaţii de 

şomaj, iar prin adresa nr. 2520 din 18.09.2013 s-a solicitat Direcţiei Generale a Finanţelor 

Publice a Judeţului Bacău să comunice dacă pârâtul figurează cu venituri din salarii.  

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bacău a răspuns la adresa 

Primăriei, prin adresa nr. 8375 din 27.09.2013, comunicându-i Primăriei că indemnizaţia de 

şomaj nu se poate urmări pentru recuperarea debitelor rezultând din amenzi contravenţionale. 

De asemenea, Inspectoratul Teritorial de Muncă Bacău a comunicat, prin adresa nr. R/9166 

din 04.10.2013, că pârâtul nu figurează cu contract individual de muncă, iar Administraţia 

Judeţeană a Finanţelor Publice Bacău a comunicat, prin adresa nr. 44581 din 04.10.2013, că 

pârâtul nu figurează cu venituri salariale.  

În drept, instanţa reţine incidenţa prevederilor Ordinului nr. 447/2007 al ministrului 

economiei şi finanţelor, prin care a fost aprobată Procedura privind declararea stării de 

insolvabilitate a debitorilor persoane fizice sau juridice, conform prevederilor art. 172 Cod 

procedură fiscală (actualul art. 176).  

Analizând procedura respectivă, instanţa reţine incidenţa în prezenta cauză a 

următoarele prevederi: 

„15. În scopul declarării stării de insolvabilitate a debitorilor persoane fizice sau juridice, ale 

căror venituri ori bunuri au o valoare mai mică decât obligaţiile fiscale de plată, organele de 

executare au următoarele obligaţii: 

15.3. să verifice situaţia bunurilor de orice fel care se află în proprietatea debitorului 

persoană fizică, precum şi valoarea acestora, prin:  

15.3.1. solicitări de informaţii de la unitatea administrativ-teritorială (primărie), biroul de 

Carte Funciară, precum şi, după caz, de la instituţii care gestionează registre publice sau de 

la alte organe abilitate (Registrul Auto Român, Registrul Naval Român etc.);  



15.3.2. cercetări şi constatări la domiciliul persoanei fizice cu privire la situaţia materială a 

acesteia, precum şi la alte unităţi sau persoane fizice unde aceasta şi-a desfăşurat activitatea 

profesională ori lucrativă remunerată, în alte locuri despre care s-au cules informaţii în 

legătură cu existenţa bunurilor debitorului persoană fizică, după caz;  

15.3.4. solicitări de informaţii de la societăţile bancare cu privire la existenţa unor conturi de 

disponibilităţi băneşti deţinute de debitorul decedat sau declarat dispărut ori decedat;  

17. În scopul declarării în stare de insolvabilitate a debitorilor persoane fizice sau juridice, 

care nu au venituri ori bunuri urmăribile, care îndeplinesc condiţiile legale, organele de 

executare au următoarele obligaţii:  

17.3. să verifice existenţa bunurilor de orice fel care se află în proprietatea debitorului 

persoană fizică sau juridică, precum şi a veniturilor acestuia, prin:  

17.3.2. consultarea fişierului conturilor bancare;  

17.3.3. verificarea înregistrărilor în arhiva electronică de garanţii reale mobiliare;  

17.3.4. solicitări de informaţii de la unitatea administrativ-teritorială (primărie), biroul de 

Carte Funciară, precum şi, după caz, de la instituţii care gestionează registre publice sau de 

la alte organe abilitate (Registrul Auto Român, Registrul Naval Român etc.); 

17.3.5. cercetări şi constatări la domiciliul fiscal şi/sau sediul secundar, precum şi în alte 

locuri despre care s-au cules informaţii în legătură cu existenţa bunurilor debitorului 

persoană juridică sau fizică, după caz. 

18.1. Existenţa documentaţiei prevăzute mai sus nu are caracter limitativ şi stă la baza 

aplicării prevederilor art. 172 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de 

procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.” 

 Aplicând aceste dispoziţii la speţa de faţă, instanţa apreciază că Primăria nu a 

efectuat suficiente verificări pentru a constata cu valoare de certitudine că pârâtul este 

insolvabil. Astfel, angajaţii Primăriei nu s-au deplasat la domiciliul pârâtului pentru a efectua 

verificări cu privire la situaţia juridică a bunurilor aflate la acel domiciliu şi pentru a culege 

informaţii, de la pârât sau de la persoanele cunoscute acestuia, cu privire la maniera în care 

pârâtul îşi asigură mijloacele de subzistenţă. De altfel, tocmai de aceea executarea se 

realizează de către organul de la domiciliul debitorului, faţă de posibilitatea acestuia de a 

culege informaţii chiar şi „din teren”, iar nu doar prin emiterea de adrese, lucru pe care ar fi 

putut să îl întreprindă orice organ de executare din ţară.  

De asemenea, pentru a verifica dacă pârâtul are conturi bancare deschise, Primăria 

putea emite în acest sens o adresă la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia 

generală de reglementare a colectării creanţelor bugetare, iar în funcţie de răspunsul acestei 

instituţii, dacă se constata că pârâtul are deschis un cont bancar, se puteau solicita informaţii 

despre disponibilul din acel cont la instituţia de credit la care contul a fost deschis. Primăria 

avea şi posibilitatea de a emite o adresă către Instituţia Prefectului Judeţului Bacău – Serviciul 

Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor sau către 

Instituţia Prefectului Municipiului Bucureşti, pentru a verifica dacă există autovehicule 

înmatriculate pe numele pârâtului, mai ales în condiţiile în care fapta pentru care pârâtul a fost 

sancţionat este o contravenţie la regimul circulaţiei cu autovehiculele pe drumurile publice, iar 

autoturismul pe care îl conducea era înmatriculat în Bucureşti. În sfârşit, se puteau efectua 

verificări şi la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului pentru a se stabili 

dacă pârâtul este beneficiarul unui ajutor social sau al unei indemnizaţii pentru persoanele cu 

handicap, sau se puteau efectua verificări la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, pentru 

a se constata dacă pârâtul este sau nu asociat sau acţionar la o societate reglementată de Legea 

nr. 31/1990 sau dacă are funcţia de administrator, cenzor, director, etc. la o asemenea 

societate. 

Este adevărat că toate aceste operaţiuni implică o serie de costuri din partea statului 

care pot să nu fie justificate de valoarea debitului, dar cheltuielile de executare pot fi imputate 
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debitorului, prin urmare nu este vorba despre costuri irecuperabile. În plus, în vederea 

prevenirii sustragerii persoanelor fizice sau juridice de la executarea obligaţiilor lor de 

plată, este preferabil ca organele de executare să efectueze verificări temeinice cu privire 

la veniturile şi bunurile acestora, chiar dacă este vorba despre un debit redus din punct 

de vedere valoric, astfel încât niciunui debitor să nu i se creeze convingerea că poate fi 

exonerat de la plată prin simpla sa pasivitate. Or, în speţa de faţă, instanţa apreciază că 

asemenea verificări temeinice nu au existat, ci verificările s-au limitat la a se constata dacă 

pârâtul este sau nu salariat, în condiţiile în care pârâtul îşi poate asigura veniturile lunare din 

surse variate, iar nu numai din salariu.  

În temeiul art. 9 alin. (3) din OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, 

în cazul în care contravenientul nu a achitat amenda în termen de 30 de zile de la rămânerea 

definitivă a sancţiunii şi nu există posibilitatea executării silite, organul din care face parte 

agentul constatator va sesiza instanţa de judecată pe a cărei rază teritorială s-a săvârşit 

contravenţia, în vederea înlocuirii amenzii cu sancţiunea obligării contravenientului la 

prestarea unei activităţi în folosul comunităţii, ţinându-se seama de partea din amendă care a 

fost achitată. 

 De asemenea, în baza art. 39
1
 alin. (1) şi (2) din OG nr. 2/2001, în cazul în care 

contravenientul nu a achitat amenda în termen de 30 de zile de la rămânerea definitivă a 

sancţiunii şi nu există posibilitatea executării silite, acesta va sesiza instanţa în circumscripţia 

căreia s-a săvârşit contravenţia, în vederea înlocuirii amenzii cu sancţiunea prestării unei 

activităţi în folosul comunităţii, ţinându-se seama, după caz, şi de partea din amendă care a 

fost achitată. În cazul în care contravenientul, citat de instanţă, nu a achitat amenda în 

termenul prevăzut la alin. (1), instanţa procedează la înlocuirea amenzii cu sancţiunea 

prestării unei activităţi în folosul comunităţii pe o durată maximă de 50 de ore, iar pentru 

minori începând cu vârsta de 16 ani, de 25 de ore.   

Constatând că în speţă nu s-a dovedit imposibilitatea executării silite, pentru 

motivele indicate mai sus, instanţa va respinge cererea reclamantei ca neîntemeiată.  

 

PENTRU ACESTE MOTIVE, 

ÎN NUMELE LEGII, 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Respinge cererea formulată de reclamanta Direcţia Generală de Poliţie a 

Municipiului Bucureşti în contradictoriu cu pârâtul LFD ca neîntemeiată.  

Cu apel care se depune la Judecătoria sector 5 Bucureşti în termen de 30 de zile de la 

comunicare.  

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 26.05.2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Red./dact. M.L.A.M. 
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