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Pe rol se află judecarea cauzei civile privind pe petentul F.M.I. în contradictoriu cu 

intimatul I.J.P.C., având ca obiect plângere contravenţională. 

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 formulată în data de 23.05.2020, înregistrată sub nr. .... petentul F.M.I., în 

contradictoriu cu I.J.P.C.,, a solicitat instanței: în principal, anularea procesului-verbal de 

constatare şi sancţionare a contravenţiei seria ... nr. .... și, în subsidiar, aplicarea sancțiunii 

avertismentului. 

În motivarea plângerii, petentul a susținut că în data de ...., se deplasa pe direcția G-

C.N., însoțit de o cunoștință, numitul I.D.. La un moment dat a văzut în oglinda retrovizoare 

o mașină de poliție semnalizând să oprească. Petentul a oprit pe partea dreaptă a carosabilului 

și a așteptat sosirea agentului de poliție. Agentul constatator, ajuns în dreptul mașinii 

petentului, i-a solicitat actele, comunicându-i că l-a observat că a încălcat marcajul 

longitudinal format dintr-o linie simplă continuă. Petentul i-a spus că nu a săvârșit această 

faptă, că a ocolit o groapă, nedepășind axul drumului, rugându-l pe agentul constatator să 

observe că un astfel de marcaj nu există. În replică, agentul constatator i-a spus petentului că 

ar fi mai bine să aștepte întocmirea procesului-verbal, întrucât va fi sancționat cu amendă și 

că, dacă va mai comenta va rămâne și fără permis pentru o perioadă de 30 de zile.  

Precizează că în cuprinsul procesului verbal contestat, cu privire la locul săvârșirii 

faptei, se menționează doar că presupusa faptă a fost săvârșită pe DN1C, în localitatea ...., 

fără a se indica exact locul săvârșirii, adică  la care kilometru din interiorul acestei localităti. 

În aceste condiții, apreciază că instanța nu va putea proceda la o verificare a temeiniciei și 

legalității procesului verbal, prin prisma existenței faptei reținute prin procesul-verbal 

contestat, aspect care atrage după sine sancțiunea nulității relative a actului atacat. 

Petentul mai susține că se impune anularea procesului verbal atacat, întrucât nu se 

face vinovat de fapta reținută în sarcina sa. 

În subsidiar, solicită înlocuirea sancțiunii amenzii cu avertisment. 

În probațiune, petentul a depus înscrisuri și a solicitat audierea martorului I.D. 

Plângerea a fost în mod legal timbrată (f. 18). 

În data de 23.07.2020, intimatul I.J.P.C., a formulat întâmpinare, solicitând 

respingerea plângerii formulate şi menţinerea actului sancţionator ca fiind temeinic şi legal 

încheiat. 



A arătat că sub aspectul legalităţii, procesul verbal contestat conţine toate elementele 

prevăzute sub sancţiunea nulităţii de art. 16 şi art. 17 din OG nr. 2/2001 privind regimul 

juridic al contravenţiilor. 

Sub aspectul temeiniciei, a precizat că agentul constatator a respectat dispoziţiile art. 

21 alin.3 din OG nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aplicând sancţiunea în 

limitele prevăzute de actul normativ, raportat la gradul de pericol social al faptei, la 

împrejurările în care aceasta a fost săvârşită, la modul şi mijloacele de săvârşire a acesteia, la 

scopul urmărit, precum şi la circumstanţele personale ale contravenientului. 
Procesul-verbal de contravenţie se bucură de o prezumţie de legalitate, în sensul că 

acesta face întotdeauna dovada până la proba contrară, forţa probantă a procesului verbal este 
lăsată la latitudinea fiecărui sistem de drept, putându-se reglementa importanţa fiecărui mijloc 
de probă. 

Conform jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului, dreptul unei persoane de 
a fi prezumată nevinovată şi de a solicita acuzării să dovedească faptele ce i se impută nu este 
absolut, din moment ce prezumţiile bazate pe fapte sau legi operează în toate sistemele de drept 
şi nu sunt interzise de către Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, în măsura în care statul 
respectă limite rezonabile, având în vedere importanţa scopului urmărit, dar şi respectarea 
dreptului la apărare. 

În drept, a invocat dispoziţiile art. 205-206, art. 249, art. 223 alin. (3) şi 315 alin. (1) 
din Legea nr. 134 privind C. Pr. Civ., OG nr.2/2001 privind regimul juridic al 
contravenţiilor, OUG nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice. 

La data de 6.10.2020, petentul a formulat o cerere prin care a arătat că nu își mai 

susține cererea privind administrarea probei testimoniale și a solicitat judecarea cauzei în 

lipsă. 

Sub aspectul probatoriului, în temeiul art. 255-258 C. proc. civ., instanţa a încuviinţat 

proba cu înscrisuri.  

Analizând cererea de chemare în judecată, prin prisma motivelor invocate, pe baza 

probatoriului administrat şi a dispoziţiilor legale aplicabile, instanţa reţine următoarele: 

În cuprinsul procesului-verbal de constatare a contravenţiei seria ... nr. ..., se reține că 

la data de .... petentul a condus autoturismul marca .... cu nr. de înmatriculare ...., pe DN1C, 

...., din direcția G.C.N., încălcând marcajul longitudinal format dintr-o linie continuă simplă 

(f. 28). 

În aceste condiţii, în sarcina petentului s-a reţinut săvârşirea contravenţiei prevăzute 

de art. 77 alin. 2  din O.U.G. nr. 195/2002, faptă pentru care a fost sancționat cu amendă 1160 

lei, în temeiul art. 101 alin. 1 pct. 6 din O.U.G. nr. 195/2002.  

Procesul verbal a fost semnat fără obiecțiuni. 

Analizând din oficiu plângerea contravenţională şi procesul-verbal atacat, instanţa 

constatată că plângerea a fost introdusă în termenul legal prevăzut de art. 31 din O. G. nr. 

2/2001.  

În ceea ce privește legalitatea procesului verbal atacat, instanța reține că 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”. 

În cuprinsul procesului verbal atacat se reține că la data de .... petentul a condus 

autoturismul marca ....cu nr. de înmatriculare ......, pe DN1C, ..... Instanța constată că o astfel de 

descriere a locului săvârșirii faptei, prin raportarea la fapta reținută în sarcina petentului, nu respectă 

exigențele dispozițiilor art. 16 din O.G. nr. 2/2001, acest viciu al fiind de natură să atragă nulitatea 

virtuală a procesului verbal, condiționată de producerea unei vătămări. 

 Petentul a susținut că nu se face vinovat de fata reținută în sarcina sa și că nu a 

încălcat marcajul longitudinal continuu, însă acest aspect nu poate fi verificat de instanța, în 

condițiile în care neindicarea locului exact al săvârșirii faptei (cum as fi spre exemplu numărul 

kilometrului/metrului din localitate sau un număr administrativ al imobilului în dreptul căruia s-a 

săvârșit fapta) pune instanța în imposibilitatea să verifice existența unui marcaj continuu simplu care 

interzicea încălcarea lui la data de 15.05.2020. 

Omisiunea indicării exacte a locului săvârșirii faptei este de natura să îi aduca petentului o 

vatamare, iar înlaturarea acestei vătămari nu este posibilă decât prin anularea procesului 

verbal, instanța neavând posibilitatea de a stabili dacă petetul a încălcat marcajul continuu simplu 

în localitatea .... la data de ...... 

În concluzie, faţă de aspectele de fapt și de drept expuse în cele ce preced, instanţa 

urmează să admită plângerea contravenţională formulată de petent și să dispună anularea 

procesului verbal seria .... nr. ..., motiv pentru ca nu va mai analiza celelalte solicitări ale 

petentului. 

 Părțile nu au solicitat cheltuieli de judecată. 

 

  

PENTRU ACESTE MOTIVE, 

ÎN NUMELE LEGII, 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Admite plângerea contravenţională formulată de petentul F.M.I.,..., în contradictoriu 

cu intimatul I.P.J.C., .... 

Anulează procesul verbal seria ... nr. ..... 

Fără cheltuieli de judecată. 

Cu drept de apel în 30 de zile de la comunicare, cererea și motivele de apel se vor 

depune la Judecătoria Gherla. 

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

intermediul grefei instanţei. 

 

 

 

PREŞEDINTE                                                                                                          GREFIER 

L.A.M.                                                                                                                           A.B. 

 
Red LAM/DactAB 

27.10.2020/4ex 

 
 


