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Pe rol fiind judecarea cauzei civile privind pe petentul ... în contradictoriu cu intimatul 

..., având ca obiect plângere contravenţională. 

Mersul dezbaterilor şi concluziile părţilor au fost consemnate în încheierea de şedinţă 

din data de 25.10.2019, parte integrantă din prezenta, când instanţa, având nevoie de un timp 

mai îndelungat pentru a delibera, a amânat pronunţarea hotărârii pentru data de 07.11.2019, 

apoi, pentru data de 21.11.2019 şi, ulterior, pentru data de astăzi, 28.11.2019, când: 

 

 

I N S T A N Ţ A 

 

 Deliberând asupra cauzei civile, constată următoarele: 

Prin plângerea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 13.06.2019, petentul a 

solicitat anularea procesului verbal seria .... 

În motivare, a arătat că nu a depășit neregulamentar, deoarece erau 2 benzi de circulație, 

nu se afla sub influența alcoolului și nu este de acord cu sancțiunea din procesul verbal. 

În drept, cererea nu a fost motivată. 

În dovedirea pretenţiilor sale, a anexat cererii, înscrisuri (f.4-6). 

Plângerea a fost legal timbrată cu taxă de timbru în cuantum de 20 lei, în conformitate 

cu prevederile art. 19 din O.U.G. nr. 80/2013 (f.3). 

La data de 14.08.2019 intimatul a formulat întâmpinare prin care a invocat excepția 

nulității cererii de chemare în judecată și a solicitat respingerea plângerii contravenţionale ca 

neîntemeiată. 

În motivare, intimatul a arătat faptul că procesul verbal atacat corespunde exigenţelor 

art. 16 şi 17 din OG 2/2001, nefiind afectat de vreo condiţie ce ar putea atrage anularea acestuia,  

De asemenea, a învederat că procesul verbal se bucură de o prezumţie de legalitate în 

sensul că face întotdeauna dovada până la proba contrară, fiind constată contravenția prin 

propriile simțuri ale agentului constatator, iar sarcina probei revine petentului. 

În drept, a invocat dispoziţiile art. 196 alin.1, art. 205-206, art. 223 alin. 3, art. 249, art. 

315 alin.1 Cod procedură civilă, OG 2/2001, OUG 195/2002, HG 1391/2006. 

La termenul de judecată din data de 25.10.2019, instanța a respins excepția nulității 

cererii de chemare în judecată, invocată de intimat. 

În cauză a fost administrată proba cu înscrisuri. 

Analizând întreg materialul probator administrat în cauză, instanţa reţine 

următoarele: 

În fapt, prin procesul verbal de contravenție seria ... petentul a fost sancționat 

contravențional pentru săvârșirea contravenției prevăzute de art. 120 alin. 1 lit. h din H.G. nr. 

1391/2006, reținându-se faptul că a condus autoturismul marca ...,  cu nr. de înmatriculare ... 



pe DN1C KM 32+00m, în localitatea ... și a efectuat manevra de depășire neregulamentară a 

altui autoturism, în raza de acțiune a indicatorului „Depășirea interzisă” trecând peste marcajul 

longitudinal continuu (f. 4). 

În procesul verbal atacat s-a reținut săvârșirea contravenției prevăzute de art. 120 alin. 

1 lit. h din H.G. nr. 1391/2006 şi sancţionate de art. 100 alin. 3 lit. e din O.U.G. nr. 195/2002, 

acte normative aflat în vigoare la data aplicării amenzii contravenționale.  

Procesul-verbal i-a fost comunicat contravenientului pe loc şi cuprinde obiecţiunile 

acestuia, respectiv „Nu sunt de făcut mențiuni” (f.4). 

Plângerea a fost promovată cu respectarea termenului de 15 zile prevăzut de art. 31 din 

O.G. nr. 2/2001. 

În drept, potrivit dispoziţiilor art. 34 din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al 

contravenţiilor, instanţa de judecată reţine că are obligaţia legală de a analiza legalitatea şi 

temeinicia procesului verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei şi de a hotărî asupra 

sancţiunii aplicate. 

Potrivit art. 120 din  H.G. nr. 1391/2006 „(1) Se interzice depăşirea vehiculelor:    a) 

în intersecţii cu circulaţia nedirijată;b) în apropierea vârfurilor de rampă, când vizibilitatea 

este redusă sub 50 m;c) în curbe şi în orice alte locuri unde vizibilitatea este redusă sub 50 

m;d) pe pasaje denivelate, pe poduri, sub poduri şi în tuneluri. Prin excepţie, pot fi depăşite în 

aceste locuri vehiculele cu tracţiune animală, motocicletele fără ataş, mopedele şi bicicletele, 

dacă vizibilitatea asupra drumului este asigurată pe o distanţă mai mare de 20 m, iar lăţimea 

drumului este de cel puţin 7 m;e) pe trecerile pentru pietoni semnalizate prin indicatoare şi 

marcaje;f) pe trecerile la nivel cu calea ferată curentă şi la mai puţin de 50 m înainte de 

acestea;g) în dreptul staţiei pentru tramvai, atunci când acesta este oprit, iar staţia nu este 

prevăzută cu refugiu pentru pietoni; h) în zona de acţiune a indicatorului "Depăşirea 

interzisă"; i) când pentru efectuarea manevrei se încalcă marcajul continuu, simplu sau 

dublu, care desparte sensurile de mers, iar autovehiculul circulă, chiar şi parţial, pe sensul 

opus, ori se încalcă marcajul care delimitează spaţiul de interzicere;j) când din sens opus se 

apropie un alt vehicul, iar conducătorul acestuia este obligat să efectueze manevre de evitare 

a coliziunii;k) pe sectorul de drum unde s-a format o coloană de vehicule în aşteptare, dacă 

prin aceasta se intră pe sensul opus de circulaţie.(2) Se interzice depăşirea coloanei oficiale”. 

Conform art. 100 alin. 3 din O.U.G. nr. 195/2002 „(3) **) Constituie contravenţie şi se 

sancţionează cu amenda prevăzută în clasa a II-a de sancţiuni şi cu aplicarea sancţiunii 

contravenţionale complementare a suspendării exercitării dreptului de a conduce pentru o 

perioadă de 30 de zile săvârşirea de către conducătorul de autovehicul, tractor agricol sau 

forestier ori tramvai a următoarelor fapte:a) depăşirea coloanelor de vehicule oprite la 

culoarea roşie a semaforului sau la trecerile la nivel cu calea ferată;b) **) neacordarea 

priorităţii de trecere pietonilor angajaţi în traversarea regulamentară a drumului public prin 

locurile special amenajate şi semnalizate, aflaţi pe sensul de deplasare a autovehiculului, 

tractorului agricol sau forestier ori tramvaiului;c) neacordarea priorităţii de trecere 

vehiculelor care au acest drept; d) nerespectarea semnificaţiei culorii roşii a semaforului; e) 

nerespectarea regulilor privind depăşirea; f) nerespectarea semnalelor, indicaţiilor şi 

dispoziţiilor poliţistului rutier aflat în exercitarea atribuţiilor de serviciu; g) neprezentarea la 

unitatea de poliţie competentă pe raza căreia s-a produs un accident de circulaţie din care au 

rezultat numai pagube materiale, cu excepţia cazurilor prevăzute la art. 79 alin. (2).” 

În cauză, sub aspectul legalităţii procesului verbal, în privinţa nulităţilor absolute, 

regimul acestora este reglementat de art. 17 din O.G. nr.2/2001, astfel lipsa menţiunilor privind 

numele, prenumele şi calitatea agentului constatator, numele şi prenumele contravenientului, 

iar în cazul persoanei juridice lipsa denumirii şi a sediului acesteia, a faptei săvârşite şi a datei 



comiterii acesteia sau a semnăturii agentului constatator atrage nulitatea procesului-verbal, iar 

nulitatea se constată şi din oficiu. 

În cauza de faţă, instanţa, analizând actul atacat, apreciază că nu este incident niciun 

caz de nulitate absolută asupra căruia să se pronunţe din oficiu, procesul verbal atacat 

cuprinzând toate menţiunile prevăzute de lege, fiind semnat olograf de către agentul constatator 

(f.4). 

Referitor la regimul nulităţilor relative, Decizia nr. 22 din 19.03.2007 a Înaltei Curţi de 

Casaţie şi Justiţie prevede în considerente că nerespectarea oricăror alte dispoziţii decât cele 

ale art. 17, determină nulitatea procesului verbal de contravenţie ce poate fi invocată numai în 

măsura în care s-a pricinuit părţii o vătămare care nu poate fi înlăturată decât prin anularea 

actului în cauză. 

Sub aspectul cauzelor de nulitate relativă, instanţa reţine că nu s-a invocat incidența 

vreunei dispoziţii legale sancţionate cu nulitatea relativă, ca atare, nu există, în privinţa 

procesul verbal atacat, nicio cauză care să determine o vătămare atât de gravă a persoanei 

sancţionate pentru a cărei remediere să se impună anularea. De asemenea, instanţa constată că 

petentul nu a invocat încălcarea unor cerinţe de legalitate a procesului-verbal, ci a criticat actul 

de sancţionare din prisma temeiniciei acestuia. 

Având în vedere aceste împrejurări, instanţa apreciază procesul-verbal de contravenţie 

ca legal întocmit, urmând a-l analiza din prisma temeiniciei.  

Sub aspectul temeiniciei procesului verbal, conform art. 34 din OG nr. 2/2001, 

instanţa sesizată cu o plângere împotriva procesului verbal de contravenţie, printre altele, 

administrează orice alte probe prevăzute de lege în vederea verificării legalităţii şi temeiniciei 

procesului verbal de contravenţie.  

Totodată, reţine că, în conformitate cu art. 6 CEDO şi cu jurisprudenţa Curţii Europene 

a Drepturilor Omului, materia contravenţională este asimilată unei acuzaţii în materie penală, 

în sensul art. 6 par. 2 CEDO. De asemenea, potrivit dreptului intern, respectiv art. 47 din O.G. 

nr. 2/2001, regimul juridic al contravenţiilor este completat de dispoziţiile Codului de 

procedură civilă, sub aspect procedural, şi de dispoziţiile Codului penal, sub aspect substanţial.  

În legătură cu acest aspect, CEDO a arătat în jurisprudenţa sa (cauza Anghel c. 

României, pct. 60, cauza Nicoleta Gheorghe c. României) că dreptul unei persoane de a fi 

prezumată nevinovată şi de a solicita acuzării să dovedească faptele ce i se impută nu este 

absolut, iar prezumţiile bazate pe fapte sau legi operează în toate sistemele de drept şi nu sunt 

interzise de Convenţia Europeană a Drepturilor Omului. De altfel, în cauza Haiducu şi alţii c. 

României, Curtea a precizat că prevederile art. 6 par. 2 din Convenţie nu se opun aplicării unui 

mecanism care ar instaura o prezumţie relativă de conformitate a procesului-verbal cu 

realitatea. În interpretarea dreptului intern, inclusiv din lumina practicii europene, în cazul 

contravenţiilor care sunt constatate prin propriile simțuri de către agentul constatator, procesul 

verbal de sancţionare a contravenţiei reflectă constatările personale ale acestuia și are forță 

probantă prin el însuși. 

Astfel, întrucât în speţă este vorba despre o contravenţie constatată prin propriile simţuri 

ale agentului constatator, procesul verbal de constatare a contravenției beneficiază de 

prezumția de legalitate și temeinicie, prezumție pe care petentul are posibilitatea să o răstoarne.  

Potrivit art. 31 - 36 din O.G. nr. 2/2001 persoana sancţionată are dreptul la un proces 

echitabil în cadrul căruia să utilizeze orice mijloc de probă şi să invoce orice argumente pentru 

dovedirea împrejurării că situaţia de fapt din procesul-verbal nu corespunde modului de 

desfăşurare al evenimentelor, iar sarcina instanţei de judecată este de a respecta limita 

proporţionalităţii între scopul urmărit de autorităţile statului de a nu rămâne nesancţionate 



acţiunile antisociale prin impunerea unor condiţii imposibil de îndeplinit şi respectarea 

dreptului la apărare al persoanei sancţionate contravenţional.   

De asemenea, potrivit art. 249 Cod procedură civilă, petentul are obligaţia de a face 

dovada aspectelor susţinute în cererile adresate instanţei, chiar dacă beneficiază de prezumţia 

de nevinovăţie, care, aşa cum a arătat instanţa mai sus, nu este absolută. 

Instanţa reţine că în prezenta cauză, petentul, prezent personal la termenul de judecată 

din data de 25.10.2019 a recunoscut contravenția reținută în sarcina sa, că a greșit și că îi pare 

rău. 

Faţă de considerentele mai sus expuse, instanţa constată că prezumţia de veridicitate de 

care se bucură procesul-verbal de contravenţie nu a fost răsturnată, probatoriul administrat 

nereliefând o altă situaţie de fapt decât cea reţinută de agentul constatator. 

Cu privire la individualizarea sancţiunii, potrivit art. 21 din O.G. nr. 2/2001, 

sancţiunea se aplică în limitele prevăzute de actul normativ şi trebuie să fie proporţională cu 

gradul de pericol social al faptei săvârşite, ţinându-se seama de împrejurările în care a fost 

săvârşită fapta, de modul şi mijloacele de săvârşire a acesteia, de scopul urmărit, de urmarea 

produsă precum şi de circumstanţele personale ale contravenientului şi de celelalte date înscrise 

în procesul-verbal contestat.  

Aplicarea unei sancţiuni de către un organ al statului nu reprezintă un scop în sine sau 

un mijloc de comitere a unor abuzuri, ci un mijloc de reglare a raporturilor sociale, de formare 

a unui spirit de responsabilitate, de prevenire a săvârşirii unor fapte ilicite mai grave. 

Totodată, scopul educativ al sancţiunii contravenţionale impune necesitatea observării 

mai atente a dispoziţiilor legii și de stabilire a propriei conduite în acord cu imperativele 

acesteia. 

În stabilirea faptelor contravenţionale şi a sancţiunilor aplicabile, legiuitorul este cel 

care face o primă apreciere asupra pericolului social, dintr-o perspectivă abstractă, prin 

stabilirea sancțiunilor contravenționale principale sau complementare ce se aplică în cazul 

săvârșirii acesteia, iar în momentul constatării săvârşirii unei astfel de fapte, agentul constatator 

şi, ulterior, instanţa de judecată la momentul analizării unei plângeri contravenţionale, sunt 

organele care apreciază în concret pericolul social al unei contravenţiei. 

 Instanţa apreciază că a fost respectată regula proporţionalităţii între faptele comise şi 

sancţiunea aplicată, această proporţionalitate fiind una dintre cerinţele impuse prin 

jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului în materia aplicării oricăror măsuri 

restrictive de drepturi (cauzele Handyside împotriva Marii Britanii şi Muller împotriva 

Elveţiei).  

Din probatoriul administrat rezultă că nu există aspecte care să justifice reducerea 

pedepsei aplicate sau înlocuirea acesteia cu avertismentul. 

Pentru considerentele arătate mai sus instanţa apreciază că se impune menţinerea 

amenzii, ca sancţiune principală, întrucât aceasta asigură atât aducerea la îndeplinire a 

componentei represive prin restricţia financiară ce se resimte asupra patrimoniului persoanei 

sancționate contravențional, cât și a componentei preventive și educative, în scopul formării 

unui spirit de responsabilitate, de prevenire a săvârşirii unor fapte ilicite prin respectarea 

dispoziţiilor legii și stabilirea propriei conduite în acord cu imperativele acesteia, sens în care 

va respinge plângerea contravenţională formulată de petent, ca neîntemeiată. 

În ceea ce priveşte sancţiunea complementară a suspendării exercitării dreptului de a 

conduce pentru o perioadă de 30 de zile, instanţa reţine că potrivit dispoziţiilor art. 100 alin. 3 

din O.U.G. nr. 195/2002 aceasta se aplică automat pe lângă pedeapsa principală, şi, în lipsa 

înlăturării sancţiunii principale, nici aceasta nu poate fi înlăturată. 



Faţă de aceste considerente, instanţa va respinge ca neîntemeiată plângerea formulată 

de petent şi va menţine procesul-verbal de constatare a contravenţiei seria ..., ca fiind legal şi 

temeinic întocmit.  

Suplimentar, instanța reține că potrivit art. 187 alin. (1) pct. 1 lit. a) Cod de Procedură 

civilă  „Dacă legea nu prevede altfel, instanţa, potrivit dispoziţiilor prezentului articol, va 

putea sancţiona următoarele fapte săvârşite în legătură cu procesul, astfel:. 1. cu amendă 

judiciară de la 100 lei la 1.000 lei: a) introducerea, cu rea-credinţă, a unor cereri principale, 

accesorii, adiţionale sau incidentale, precum şi pentru exercitarea unei căi de atac, vădit 

netemeinice.” 

Pentru incidenţa textului legal anterior citat, instanţa reţine că se impun a fi îndeplinite 

următoarele condiţii: introducerea unei cereri în faţa instanţei, cererea să fie introdusă cu rea-

credinţă, cererea să fie vădit netemeinică. 

Instanţa reţine că petentul a introdus pe rolul acestei instanţe o plângere 

contravenţională prin care a arătat că nu a depășit neregulamentar, fiindcă erau două benzi de 

circulație, fiind îndeplinită astfel prima condiție. 

Instanţa apreciază că este îndeplinită şi ce-a de-a doua condiţie constând în reaua 

credinţă a petentului. Astfel, instanţa reţine că, petentul a recunoscut fapta la primul termen de 

judecată, și a învederat că a formulat plângere doar pentru a beneficia de suspendarea 

sancțiunilor deoarece avea nevoie de permis întrucât urma să plece în concediu. 

În aprecierea instanţei, nu doar că reclamantul nu şi-a exercitat drepturile procesuale cu 

bună-credinţă, potrivit scopului în vederea căruia au fost recunoscute, ci demersul său s-a şi 

concretizat într-o risipă a resurselor de timp şi personal de care beneficiază instituţia învestită 

cu soluţionarea cererii, cu singurul scop de a beneficia de efectul suspensiv al plângerii 

contravenționale formulate. 

De asemenea, instanţa reţine că plângerea contravenţională este vădit neîntemeiată, 

aspect recunoscut şi de către petent la termenul de judecată acordat în cauză, fiind îndeplinită 

și cea de-a treia condiție prevăzută de lege. 

Pentru considerentele arătate, instanţa apreciază că se impune aplicarea unei amenzi 

judiciare în sarcina petentului în cuantum de 300 lei. Împotriva amenzii judiciare, petentul are 

dreptul să exercite calea de atac a cererii de reexaminare în termen de 15 zile de la comunicare. 

 

PENTRU ACESTE MOTIVE, 

ÎN NUMELE LEGII, 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Respinge plângerea contravențională formulată de petentul ...., în contradictoriu cu 

intimatul ...., ca neîntemeiată.  

Menţine procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei seria ...., ca fiind 

legal şi temeinic întocmit.  

  În temeiul art. 187 alin. (1) pct.1) lit. a) Cod procedură civilă, aplică petentului o 

amendă judiciară in cuantum de 300 lei. 

Cu drept de apel la secţia de contencios-administrativ a Tribunalului Cluj, în termen 

de 30 zile de la comunicarea hotărârii, pentru soluția de respingere a plângerii contravenționale. 

Cererea de apel se depune la Judecătoria Gherla. 

Cu drept de reexaminare in termen de 15 zile de la comunicare cu privire la amenda 

aplicată. Cererea de reexaminare se depune la Judecătoria Gherla. 

Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, 

conform art. 396 alin. (2) Cod procedură civilă, azi, 28.11.2019. 
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