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Pe rol fiind  judecarea cauzei civile formulată de petenta ------, în contradictoriu cu 

intimatul ------, având ca obiect plângere contravenţională. 

Mersul dezbaterilor este consemnat în încheierea de şedinţă din data de 10.11.2020, 

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

pronunţarea pentru astăzi, 26 noiembrie 2020. 

 

INSTANŢA 

 

        Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele: 

        Prin plângerea înregistrată sub nr. ------, petenta ----- a solicitat instanţei, în 

contradictoriu cu intimatul ------, să dispună anularea procesul verbal seria ......, precum şi a 

sancţiunilor şi măsurii aplicate, constatarea lipsei elementelor constitutive ale contravenţiei, 

restituirea sumei de 1000 lei, plătită cu titlu de amendă, iar în subsidiar, înlocuirea amenzii cu 

avertismentul, cu acordarea cheltuielilor de judecată ocazionate.  

        În motivare, s-au expus circumstanţele considerate a fi relevante în cauză şi s-a subliniat 

că procesul verbal a fost întocmit cu nerespectarea prevederilor art. 16 din O. G. nr. 2/2001, 

din prisma nedescrierii faptei. Totodată, s-a apreciat că lipsesc elementele constitutive ale 

contravenţiei imputate. 

        În drept, au fost invocate prevederile Legii nr. 12/1990, ale Legii nr. 359/2004, ale O. G. 

nr. 2/2001, ale O. G. nr. 99/2000 şi ale C. proc. civ.  

        Cererea a fost timbrată, potrivit art. 19 din O. U. G. nr. 80/2013. 

  

        Intimatul a depus întâmpinare ( f. 40 - 41 ), prin care a solicitat respingerea plângerii şi 

menţinerea procesului verbal.  

        În susţinerea poziţiei sale procesuale, intimatul a învederat cǎ actul dresat conţine toate 

elementele prevăzute sub sancţiunea nulităţii de art. 16 şi 17 din O. G. nr. 2/2001. Raportat la 

sancţiunea aplicată, s-a considerat că aceasta reflectă gradul de pericol social al contravenţiei, 

prin prisma criteriilor stabilite de art. 21 alin. (3) din O. G. nr. 2/2001. Totodată, s-a apreciat 

că procesul verbal se bucură de o prezumţie de legalitate, făcând dovada până la proba 

contrară. 

        În drept, s-au invocat dispoziţiile art. 205 - 206, 223 alin. (3), 249 şi 315 alin. (1) din C. 

proc. civ., prevederile O. G. nr. 2/2001 şi ale Legii nr. 12/1990. 

 

        Petenta a transmis răspuns la întâmpinare ( f. 44 - 45 ). 

 

        Analizând plângerea astfel formulată, reţine următoarele: 



        Referitor la modalitatea în care trebuie determinată situaţia de fapt elocventă în cauză, 

este de observat, preliminar, că, aşa cum rezultă din cuprinsul procesului verbal seria ...... ( f. 

8 ), petenta a fost sancţionată potrivit art. 1 lit. a) din Legea nr. 12/1990. În concret, s-a 

consemnat că, în perioada 31.04 - 10.06.2020, la punctul de lucru - magazin -----, a funcţionat 

fără acord/aviz de funcţionare emis de autorităţile administraţiei publice locale.    

     

        Potrivit art. 16 alin. (1) din O. G. nr. 2/2001, Procesul-verbal de constatare a 

contravenţiei va cuprinde în mod obligatoriu: data şi locul unde este încheiat; numele, 

prenumele, calitatea şi instituţia din care face parte agentul constatator; numele, prenumele, 

domiciliul şi codul numeric personal ale contravenientului, descrierea faptei 

contravenţionale cu indicarea datei, orei şi locului în care a fost săvârşită, precum şi 

arătarea împrejurărilor care pot servi la aprecierea gravităţii faptei şi la evaluarea 

eventualelor pagube pricinuite; indicarea actului normativ prin care se stabileşte şi se 

sancţionează contravenţia; indicarea societăţii de asigurări, în situaţia în care fapta a avut 

ca urmare producerea unui accident de circulaţie; posibilitatea achitării, în termen de 15 zile 

de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal, a jumătate din minimul amenzii 

prevăzute de actul normativ; termenul de exercitare a căii de atac şi instanţa la care se 

depune plângerea. Pe de altă parte, conform art. 17 din acelaşi act normativ, Lipsa uneia 

dintre menţiunile privind numele şi prenumele agentului constatator, numele şi prenumele 

contravenientului, codul numeric personal pentru persoanele care au atribuit un asemenea 

cod, 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. Nulitatea se constată şi din oficiu.    

        Procedând, în prealabil, la examinarea procesului verbal contestat din prisma 

prevederilor art. 17 din O. G. nr. 2/2001, ce consacrǎ, în mod limitativ, cazurile de nulitate 

necondiţionatǎ ale actului de constatare şi sancţionare contravenţionalǎ, care pot fi invocate şi 

din oficiu, se observă cǎ acesta cuprinde toate menţiunile obligatorii stabilite prin dispoziţiile 

anterior evidenţiate.    

        În acest context, trebuie relevat că, aşa cum s-a statuat prin Decizia nr. 13/2018, 

pronunţată în recurs în interesul legii, Descrierea insuficientă a faptei echivalează cu 

neîndeplinirea cerinţei privind descrierea faptei contravenţionale şi atrage nulitatea relativă 

a procesului-verbal de constatare a contravenţiei, potrivit dispoziţiilor art. 16 din Ordonanţa 

Guvernului nr. 2/2001. Sub aspectul evocat, instanţa supremă a reţinut că descrierea 

insuficientă a faptei în cuprinsul procesului-verbal de contravenţie nu echivalează cu lipsa 

menţiunilor privind fapta săvârşită, astfel încât descrierea incompletă a faptei 

contravenţionale atrage nulitatea relativă a actului de constatare, în temeiul dispoziţiilor art. 

16 din actul normativ menţionat. Nu mai puţin, rămâne elocvent că, aşa cum a amintit Înalta 

Curte de Casaţie şi Justiţie, prin decizia referită în precedent, … în conformitate cu regimul 

juridic al nulităţii relative, aceasta poate fi invocată numai de persoana al cărei interes a fost 

nesocotit la emiterea actului contestat. În cadrul procesului civil, numai petentul este în 

măsură să aprecieze că, drept urmare a descrierii insuficiente a faptei, nu poate să identifice 

în ce constă contravenţia şi să combată susţinerile organului constatator. Aşa fiind, … 

vătămarea suferită de petent constă tocmai în punerea acestuia în imposibilitatea de a-şi 

efectua apărarea, vătămare ce nu poate fi înlăturată decât prin anularea actului, aspect ce 

trebuie analizat de instanţă, în cadrul fiecărui litigiu dedus judecăţii.                                                                                                           

        În consecinţă, este de notat că, indubitabil, pentru asigurarea respectării dreptului la 

apărare al contravenientului, procesul verbal trebuie să reflecte o descriere concretă, efectivă 

a faptei, aşa încât să poată fi circumscrise informaţiile esenţiale ce o caracterizează. Totuşi, 

este clar că redarea poate fi una sintetică, concentrată, sub condiţia ca aceasta să nu împiedice 

identificarea suficient de precisă a contravenţiei, precum şi încadrarea sa juridică, prin 



trimiterea la norma de drept ce o incriminează. Fără îndoială, numai într-un asemenea cadru 

este de conceput controlul jurisdicţional posterior, pe calea plângerii contravenţionale, 

respectiv conferirea posibilităţii celui sancţionat de a examina realitatea celor consemnate, 

atât prin formularea de obiecţiuni, dacă este cazul, cât şi prin solicitarea de probe, în faţa 

instanţei de judecată. În fine, este necesar ca procesul verbal să cuprindă, el însuşi, toate 

circumstanţele de natură a individualiza fapta reproşată, din prisma cerinţei legate de 

modalitatea în care aceasta este descrisă, fără a se putea recurge la unele probe extrinseci. 

        Relativ la prezentul litigiu, se constată că argumentele de care s-a prevalat societatea 

petentă sunt nefondate. În realitate, există o descriere suficientă a contravenţiei, chiar dacă 

aceasta s-a realizat de o manieră sintetică. În concret, s-a evidenţiat care anume este 

activitatea imputată, locul unde a fost săvârşită şi perioada vizată, respectiv s-a individualizat 

norma care, în opinia agentului instrumentator, constituie temeiul aplicării sancţiunii. 

Corelativ, s-a făcut trimitere la împrejurarea că lipsea acordul sau avizul de funcţionare emis 

de autorităţile administraţiei publice locale, or elementul amintit este elocvent şi îndestulător 

pentru o descriere adecvată faptei. Mai mult decât atât, fiind menţionat textul care ar 

incrimina respectiva activitate, este posibilă atât efectuarea controlului jurisdicţional, cât şi 

exercitarea dreptului la apărare, aspect demonstrat prin chiar criticile invocate de persoana 

sancţionată. 

        În lumina celor evidenţiate, se conchide că procesul verbal respectă exigenţele 

statornicite de art. 16 alin. (1) şi 17 din O. G. nr. 2/2001. 

 

        Potrivit art. 1 lit. a) din Legea nr. 12/1990, Următoarele fapte reprezintă activităţi de 

producţie, comerţ sau prestări de servicii ilicite şi constituie contravenţii, dacă nu au fost 

săvârşite în astfel de condiţii încât să fie considerate, potrivit legii penale, infracţiuni: a) 

efectuarea de activităţi de producţie, comerţ sau prestări de servicii, după caz, fără 

îndeplinirea condiţiilor stabilite prin lege. De asemenea, se remarcă împrejurarea că, în baza 

art. 2 alin. (1) din acelaşi act normativ, Contravenţiile prevăzute la art. 1 săvârşite de către 

persoane fizice se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 5.000 lei, iar dacă sunt săvârşite 

de persoane juridice, cu amendă de la 2.000 lei la 20.000 lei.  

       Aşa fiind, faţă de reglementarea redată, se poate lesne sesiza că aceasta constituie o 

normă generală, susceptibilă de a dobândi incidenţă în ipoteza în care, pentru anumite 

activităţi, precis determinate, nu există norme speciale, cu prioritate în aplicare. De altfel, 

concluzia evocată este confirmată, pe deplin, de modalitatea în care sunt redactate dispoziţiile 

art. 1 lit. a) din Legea nr. 12/1990. Astfel, pe de o parte, prevederile în discuţie nu fac nicio 

diferenţiere în funcţie de natura sau particularităţile pe care le implică activităţile vizate. Pe 

de altă parte, se face referire explicită la aspectul că fapta constituie contravenţie în cazul în 

care activitatea este derulată fără îndeplinirea condiţiilor stabilite prin lege. Aşadar, în 

situaţia în care există norme speciale, în anumite domenii, pe care le reglementează, punctual 

şi se instituie, totodată, sancţiuni pentru nerespectarea unor obligaţii, se impune ca 

dispoziţiile respective să fie luate în considerare. 

        Din perspectiva relevată, se observă că, aşa cum dispune art. 73 pct. 1 lit. a) din O. G. nr. 

99/2000, Constituie contravenţii, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit 

legii penale, să constituie infracţiuni, şi se sancţionează după cum urmează: 1. desfăşurarea 

oricărui exerciţiu comercial cu încălcarea prevederilor art. 5 alin. (1), cu suspendarea 

activităţii comerciale până la data autorizării şi cu amendă: a) de la 200 lei la 500 lei pentru 

structurile de vânzare cu suprafaţă mică. Nu mai puţin, în baza art. 74 din acelaşi act 

normativ, Sancţiunile prevăzute la art. 73 se pot aplica şi persoanelor juridice, caz în care 

limitele minime şi maxime ale amenzilor se dublează.  

        În acelaşi context, trebuie subliniat că, în temeiul art. 5 alin. (1) din O. G. nr. 99/2000, 

Orice exerciţiu comercial se desfăşoară numai de către comercianţi autorizaţi în condiţiile 



legii, iar conform art. 6 alin. (2) din acelaşi act normativ, Exercitarea activităţii de 

comercializare în zone publice este supusă acordului autorităţilor administraţiilor publice 

locale sau ale sectoarelor municipiului Bucureşti, după caz, cu respectarea regulamentelor 

proprii ale acestora şi a planurilor de urbanism. Prin urmare, în prealabil demarării 

activităţii specifice, profesionistul este ţinut a obţine acordul de funcţionare, în caz contrar 

urmând a fi reţinută contravenţia prevăzută de art. 73 pct. 1 din actul normativ amintit 

anterior.  

        Nu mai puţin, nu poate fi ignorat că, potrivit pct. 1 din Normele metodologice de 

aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi 

serviciilor de piaţă, aprobate prin art. unic din H. G. nr. 333/2003, În conformitate cu 

prevederile ordonanţei, pe teritoriul României pot desfăşura unul sau mai multe exerciţii 

comerciale persoanele fizice şi juridice care îndeplinesc următoarele condiţii: a) sunt 

constituite şi înregistrate legal; b) au ca obiect de activitate principal sau secundar 

comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă; c) deţin autorizaţiile de funcţionare 

eliberate în conformitate cu reglementările legale în vigoare; d) au acordul primarului 

comunei, oraşului, municipiului sau sectorului municipiului Bucureşti pentru exercitarea 

activităţilor comerciale în zone publice în structuri de vânzare cu sediu fix sau ambulant, 

permanent sau, după caz, sezonier. Aşa fiind, se deduce, deosebit de limpede, că persoanele 

fizice şi juridice pot desfăşura, pe teritoriul ţării, exerciţiu comercial numai în măsura în care, 

printre altele, este obţinut acordul primarului unităţii administrativ teritoriale.  

        În cauză de faţă, ţinând seama de cadrul în care acţiunea reproşată petentei a fost 

descrisă în procesul verbal, rezultă, în mod neechivoc, că nu se verifică conţinutul 

incriminării - tip. Astfel, în actul dresat s-a menţionat că magazinul a funcţionat fără 

acord/aviz emis de autorităţile administraţiei publice locale ( f. 8 ). În continuare, s-a apreciat 

că fapta descrisă constituie contravenţia prevăzută de art. 1 lit. a) din Legea nr. 12/1990 şi 

sancţionată de art. 2 alin. (1) din acelaşi act normativ ( f. 8 ). Însă, fără îndoială, tiparul în 

care s-a individualizat pretinsa contravenţie nu corespunde modelului stabilit prin norma 

reţinută ca temei de sancţionare. În alte cuvinte, în prezentul litigiu, nu sunt întrunite cerinţele 

constitutive ale contravenţiei avute în vedere de agentul instrumentator.  

        Dimpotrivă, este clar că petenta derulează activităţi specifice de exploatare a unei 

întreprinderi în scop lucrativ, având ca obiect social, printre altele, comerţul cu amănuntul ( f. 

10 ). Ca atare, persoana sancţionată se supune dispoziţiilor O. G. nr. 99/2000, fiind îndatorată 

a respecta sarcinile instituite în legătură cu asemenea operatori economici. În concret, printre 

acestea se numără şi obţinerea acordului primarului unităţii administrativ teritoriale, după 

cum decurge din cele evocate mai sus. În consecinţă, în măsura în care, în realitatea 

obiectivă, ar fi existat omisiunea referită în procesul verbal, aceasta ar fi trebuit încadrată şi, 

eventual, sancţionată în baza art. 73 pct. 1 lit. a) din O. G. nr. 99/2000, iar nu în temeiul 

textului general de la art. 1 lit. a) din Legea nr. 12/1990. 

        Dincolo de cele deja reliefate, este de amintit că modalitatea în care va fi dezlegat 

diferendul corespunde şi practicii recente a instanţei de control judiciar, ţinând seama de 

Decizia civilă nr. ... a Tribunalului ... pronunţată în dosarul nr. ... ( f. 47 - 53 ). Desigur, în 

sistemul nostru de drept, jurisprudenţa nu constituie izvor de drept, fiind obligatorii doar 

deciziile instanţei supreme, pronunţate cu prilejul mecanismelor de unificare a jurisprudenţei, 

în lumina prevederilor art. 517 alin. (4) şi 521 alin. (3) din C. proc. civ. Totuşi, în cauză, nu 

poate fi omis că chestiunea supusă dezbaterii este similară. Corelativ, decizia enunţată 

confirmă, pe deplin, raţionamentul urmat în cel dintâi grad de jurisdicţie. 

        Luând în considerare cele relevate, se conchide că nu sunt întrunite elementele 

constitutive ale contravenţiei reproşate, împrejurare ce face de prisos examinarea altor 

aspecte ale pricinii. 

 



        Relativ la solicitarea de restituire a amenzii, se constată că aceasta nu poate fi primită, în 

prezentul cadru procesual. În acest sens, este elocvent a preciza că, în baza art. 34 alin. (1) 

teza I din O. G. nr. 2/2001, Instanţa competentă să soluţioneze plângerea, după ce verifică 

dacă aceasta a fost introdusă în termen, ascultă pe cel care a făcut-o şi pe celelalte persoane 

citate, dacă aceştia s-au prezentat, administrează orice alte probe prevăzute de lege, 

necesare în vederea verificării legalităţii şi temeiniciei procesului-verbal, şi hotărăşte asupra 

sancţiunii, despăgubirii stabilite, precum şi asupra măsurii confiscării. Aşa fiind, aspectul 

vizând rambursarea sumei eventual achitate cu titlu de amendă excede limitelor judecăţii, în 

plângerea contravenţională, determinate prin referire la cercetarea caracterului legal şi 

temeinic al procesului verbal.  

        Pe de altă parte, se reţine că, în temeiul art. 28 alin. (2) teza I din O. G. nr. 2/2001, 

Amenzile care se cuvin bugetului de stat pot fi achitate, prin mijloace de plată online, în 

conturile dedicate, la instituţiile de credit autorizate cu care există încheiate convenţii sau la 

unităţile Trezoreriei Statului, iar amenzile cuvenite bugetelor locale se achită, prin mijloace 

de plată online, prin instituţii de credit autorizate cu care există încheiate convenţii sau la 

casieriile autorităţilor administraţiei publice locale ori ale altor instituţii publice abilitate să 

administreze veniturile bugetelor locale indiferent de localitatea pe a cărei rază acestea 

funcţionează, de cetăţenia, domiciliul sau de reşedinţa contravenientului ori de locul 

săvârşirii contravenţiei, precum şi la ghişeul unic din punctele de trecere a frontierei de stat 

a României. Prin urmare, întrucât amenda se face venit la bugetul de stat sau la cel local, 

după caz, este evident că orice pretenţii vizând suma avansată cu titlul indicat nu pot fi 

ridicate în cadrul plângerii, dezbătută în contradictoriu cu organul emitent al procesului 

verbal, conform art. 33 alin. (1) din O. G. nr. 2/2001. 

        În fine, se observă că, aşa cum dispune art. 168 alin. (1) din Legea nr. 207/2015, Se 

restituie, la cerere, contribuabilului/plătitorului orice sumă plătită sau încasată fără a fi 

datorată, iar conform alin. (2) din cadrul aceluiaşi articol, În situaţia în care s-a făcut o plată 

fără a fi datorată, cel pentru care s-a făcut astfel plata are dreptul la restituirea sumei 

respective. În circumstanţele date, rezultă, indeniabil, că, la momentul la care hotărârea 

pronunţată va rămâne definitivă, există posibilitatea de a se obţine restituirea amenzii achitate 

printr-o procedură administrativă, faţă de anularea procesului verbal dresat, element ce 

exclude, în prezent şi cu prilejul soluţionării plângerii contravenţionale, intervenţia instanţei 

de judecată. 

 

        În consecinţă, ţinând seama de argumentele din precedent, potrivit art. 34 alin. (1) din O. 

G. nr. 2/2001, plângerea formulată urmează a fi admisă în parte, iar procesul verbal dresat va 

fi anulat. 

 

        Potrivit art. 453 alin. (1) din C. proc. civ., Partea care pierde procesul va fi obligată, la 

cererea părţii care a câştigat, să îi plătească acesteia cheltuieli de judecată, iar conform art. 

451 alin. (1) din C. proc. civ., în cuantumul lor se include, desigur, şi taxa judiciarǎ de 

timbru. Aşa fiind, faţă de modalitatea în care va fi dezlegat diferendul, intimatul va fi ţinut să 

achite petentei suma de 20 lei cu titlu de cheltuieli de judecată, reprezentând taxa judiciară de 

timbru. 

 

PENTRU ACESTE MOTIVE 

ÎN NUMELE LEGII 

HOTĂRĂŞTE 

 

        Admite în parte plângerea formulată de către petenta ------, cu sediul în -----, în 

contradictoriu cu intimatul ----, cu sediul în ------ 



        Anulează procesul verbal seria ..., încheiat la data de ..... 

        Respinge ca neîntemeiată cererea de restituire a amenzii achitate. 

        Obligă intimatul să achite petentei suma de 20 lei cu titlu de cheltuieli de judecată, 

reprezentând taxa judiciară de timbru. 

        Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare, cererea pentru exercitarea căii 

de atac urmând a fi depusă la Judecătoria Gherla.   

        Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţie prin mijlocirea grefei, azi, ------ 

 

Președinte,        Grefier, 

 
Red. / Tehn. MI 
--- 

 


