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Dosar nr. ......                                           

SENTINŢA CIVILĂ  NR. ... 

Şedinţa publică din data de 20 octombrie 2020 

Completul compus din: 

PREŞEDINTE: L.A.M. 

GREFIER: A.B. 

 

Pe rol judecarea cauzei civile privind pe contestatorul I.J.P.C. în contradictoriu cu 

intimatul C.M. – P.C.M., având ca obiect contestaţie la executare. 

Mersul dezbaterilor a fost consemnat în încheierea de şedinţă din data de 07.10.2020, 

parte integrantă din prezenta, când instanţa, având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat 

pronunţarea pentru data de 20.10.2020, când a hotărât următoarele: 

 

 

INSTANŢA 

 

Deliberând asupra cererii cu care a fost investită, reţine următoarele: 

Prin cererea de chemare în judecată înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 

29.07.2020, contestatorul I.J.P.C. a solicitat instanței să dispună  obligarea intimatei C.M. să 

pună în executare procesul verbal seria ... nr. ...., fără cheltuieli de judecată. 

În motivarea cererii, contestatorul susține că prin adresa nr. ...., P. C.M. i-a comunicat 

că nu poate pune în executare titlul executoriu, întrucât procesul verbal este întocmit cu 

nerespectarea prevederilor legale ale art. 17 din O.G. nr. 2/2001, respectiv „nu prezintă data 

și ora săvârșirii faptei. 

Suține că situațiile în care organul fiscal are dreptul de a restitui titlul executor sunt 

strict și limitativ prevăzute art. 226 alin. 8 din Codul de Procedură Fiscală, solicit să se 

constate că procesul-verbal contravențional trimis în debit P.C.M. cuprinde toate elementele 

prevăzute de lege, organul fiscal neavând niciun temei legal pentru a restitui titlul executor 

emis de I.J.P.C.. 

Apreciază că este inadmisibil ca procesul-verbal în discuție, devenit titlu executoriu, 

să fie restituit contestatorului și în contextul în care contravenientul care ar urma să fie 

executat silit are posibilitatea de a formula contestație la executare prin care să invoce, 

eventual, nelegaliatatea întocmirii procesului-verbal contravențional. 

Consideră că organul de executare fiscală poate restitui titlul executoriu doar în 

conformitate cu art. 226 alin. 8 din Legea nr. 207/2015, or, titlul executoriu înaintat cuprinde 

toate elementele prevăzute de articolul menționat. 

Apreciază că până la momentul declarării nulității de către instanța de judecată, actul 

de procedură, chiar îndeplinit cu nerespectarea cerințelor prevăzute de lege, produce efecte 

ca și cum ar fi un act valabil încheiat. 

În concluzie, față de toate aspectele de fapt și de drept invocate, solicită admiterea 

contestația la executare astfel cum a fost formulată. 

În probațiune, contestatorul a depus înscrisuri: copia titlului executoriu restituit, copia 

procesului-verbal de afișare a titlului executoriu, copia adresei de restituire a titlului 

executoriu, copia adresei de înaintare în debit a titlului executoriu. 



În drept, a invocat dispozițiile art. 39 alin. (3) și (4) din O.G. nr. 2/2001 privind 

regimul juridic al contraventiilor, dispozițiile Codului de Procedură Civilă, precum și pe 

dispozițiile art. 226 alin. (8) din Codul de Proc. Fiscală (Legea nr 207/20.07.2015). 

Legal citată, intimata C.M. nu a formulat întâmpinare. 

Instanţa a încuviinţat proba cu înscrisurile depuse la dosar. 

Analizând actele şi lucrările dosarului, reţine următoarele:  

Prin procesul verbal de contravenție seria... nr. ...., întocmit de contestatorul I.J.P.C., 

numitul N.I. a fost sancționat cu amendă de 500 lei în temeiul art. 3 alin. 1 din Legea nr. 

61/1991 (f. 13). 

Prin adresa din data de ...., contestatorul a  înaintat intimatei procesul verbal seria ... 

nr. ... în vederea punerii în executare (f. 12). 

C.M. a restituit contestatorului procesul verbal seria .... nr. ...., întrucât acesta nu 

cuprinde data și ora săvârșirii faptei (f. 11). 

Împotriva refuzului C.M de a pune în executare acest proces verbal, I.J.P.C.  a 

formulat contestație la executare cu respectarea termenului legal de 15 zile prevăzut de art. 

261 alin. 1 lit. b) din C.proc.fisc.. 

În temeiul art. 37 din O.G. nr. 2/2001 ”Procesul-verbal neatacat în termenul prevăzut 

la art. 31, precum şi hotărârea judecătorească definitivă prin care s-a soluţionat plângerea 

constituie titlu executoriu, fără vreo altă formalitate”. 

Conform dispozițiilor art. 226 alin. 8 din Codul de procedură fiscală ”În cazul în care 

titlurile executorii emise de alte organe decât cele prevăzute la art. 30 alin. (1) nu cuprind 

unul dintre următoarele elemente: numele şi prenumele sau denumirea debitorului, codul 

numeric personal, codul unic de înregistrare, domiciliul sau sediul, cuantumul sumei datorate, 

temeiul legal, semnătura organului care l-a emis şi dovada comunicării acestora, organul de 

executare silită restituie de îndată titlurile executorii organelor emitente”. 

Procesul  verbal seria ... nr. .... constituie titlu executoriu câtă vreme nu s-a făcut 

dovada că ar fi fost atacat în termenul legal. Totodată, instanța constată că intimata putea 

refuza punerea în executare numai în situația în care acestui act îi lipseau elementele 

prevăzute în mod expres la art. 226 alin. 8 din Codul de procedură fiscală sau dacă acesta nu 

ar fi fost comunicat contravenientului. 

Instanța constată că I.J.P.C. a comunicat contravenientului acest proces verbal prin 

poștă la adresa din .... (dovada de comunicare s-a întors cu mențiunea destinatar mutat fila 

24). Ulterior, intimatul a realizat procedura de comunicare a procesului verbal prin afișare la 

adresa de domiciliu a contravenientului (f. 14), cu respectarea dispozițiilor art. 27 din O.G. 

nr. 2/2001. În acest context, se impune a se reține că, începând cu data de 3.02.2009, 

domiciliul contravenientului este în ....., așa cum rezultă din informațiile obținute de instanța 

din baza de date a D.E.P.A.B.D. (f. 26). 

Totodată, în procesul verbal seria .... nr. .... sunt menționate: numele şi prenumele 

debitorului, codul numeric personal și domiciliul acestuia, cuantumul sumei datorate (500 

lei), temeiul legal în baza căruia fapta constituie contravenție, temeiul legal în baza căruia a 

fost aplicată sancțiunea și semnătura agentului constatator (f. 13). 

Este real că în cuprinsul acestui proces verbal nu apare data săvârșirii faptei 

contravenționale, dar acest aspect nu poate fi invocat de către intimată pentru a refuza 

punerea în executare a actului, câtă vreme această situație nu se încadrează în situațiile expres 

și limitative prevăzute de legiuitor la art. 226 alin. 8 din Codul de procedură fiscală. 

Neindicarea datei săvârșirii faptei contravenționale atrage nulitatea procesului verbal, 

conform art. 7 din O.G. nr. 2/2001, însă acest aspect poate fi invocat de către contravenient în  

procedura plângerii contravenționale sau în procedura contestației la executare, nicidecum de 

către organul de executare C.M.. 



În condițiile în care procesul verbal seria .... nr. ..... respectă exigențele prevăzute la 

art. 226 alin. 8 din Codul de procedură fiscală, instanța constată că în mod greșit a refuzat 

organul de executare punerea în executare a acestui act. 

În concluzie, pentru motivele expuse în cele ce preced, în temeiul art. 262 alin. 3 din 

Codul de procedură fiscală, instanța va dispune admiterea contestației la executare, cu 

consecința obligării intimatei la punerea în executare a  procesului verbal seria .... nr. ..... 

 Instanța constată că părțile nu au solicitat cheltuieli de judecată. 

 

PENTRU ACESTE MOTIVE, 

ÎN NUMELE LEGII, 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Admite contestația la executare formulată de I.J.P.C., în contradictoriu cu intimata 

C.M. – P.C.M.,. 

Obligă intimata C.M. să pună în executare procesul verbal seria ... nr. .... 

Fără cheltuieli de judecată. 

Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Cererea de apel se va depune 

la Judecătoria Gherla. 

Pronunţată astăzi, 20.10.2020, prin punerea soluţiei la îndemâna părţilor prin 

intermediul grefei instanţei. 

 

 

 

PREŞEDINTE                                                                                                          GREFIER 

    L.A.M.                                                                                                                          A.B. 

 
Red LAM/DactAB 

27.10.2020/4ex 

 
 


