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Pe rol pronunţarea în cauza civilă privind pe petentu F.C.C. şi pe intimatul I.D. P.J.C., 

având ca obiect plângere contravenţională.   

Mersul dezbaterilor a fost consemnat în încheierea de şedinţă din data de 13.10.2020, 

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

pronunţarea pentru data de astăzi, 27.10.2020, când a hotărât următoarele: 

 

 

INSTANŢA 

 

 

 Deliberând asupra cererii cu care a fost investitã, reþine urmãtoarele: 

Prin plângerea înregistrată pe rolul acestei instanțe la data de 21.05.2020, sub nr. ..., 

petentul F.C.C., în contradictoriu cu intimatul I.D.P.J.C., a solicitat anularea procesului 

verbal seria ... nr. .... și restituirea sumei achitată cu titlu de amendă. 

În motivarea plângerii, în esență, petentul susține că a avut declarație pe proprie 

răspundere și că a bifat punctul 6 lucrări agricole, comunicându-i verbal agentului că a fost 

să o ajute pe bunica sa. Petentul a mai invocat și faptul că prin decizia Curții Constituționale 

s-a constatat neconstituționalitate OUG nr. 34/2020. 

În probațiune, petenul a depus înscrisuri (f. 4 - 5). 

Plângerea a fost legal timbrată (f. 6).  

La data de 5.08.2020, intimatul I.D.P.J.C., a formulat întâmpinare, prin care a arătat 

că este de acord cu admiterea plângerii și solicită respingerea unei eventuale cereri de 

acordare a cheltuielilor de judecată. 

În drept, intimatul a invocat dispoziţiile art. 205-206, art. 223 alin. 3, art. 454 C.pr.civ.. 

și dispozițiile O.G. nr. 2/2001. 

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

proba cu înscrisurile depuse la dosarul. 

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. ....,  încheiat de 

către un agent din cadrul I.D.P.J.C., s-a reținut că, la data de ..., ora ...., petentul a fost depistat 

în timp ce se deplasa prin localitatea ..., având asupra sa declarație pe proprie răspundere în 

care nu era specificată în mod expres locul deplasării, susținând verbal ca a fost în vizită la 

bunica sa, iar pe declarație avea bifat punctul 6 la care este menționat realizarea de activități 



agricole, nerespectând măsurile generale de prevenire și răspândire a virusului COVID 19 (f. 

5). 

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

de art. 28, coroborat cu art. 9 alin. 1 din  OUG nr. 1/1999, raportat la art. 1 din Ordonanța 

Militară nr. 3/2020, faptă pentru care a fost sancționat cu amendă în cuantum de 6000 lei.  

Instanța reține că plângerea împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei 

seria ... nr. .... a fost înregistrată la data de 21.05.2020, așadar cu respectarea termenului legal 

de 15 zile, câtă vreme până la data de 14.05.2020 toate termenele pentru formularea 

plângerilor/contestațiilor au fost întrerupte conform art. 63 alin. 12 din Decretul nr. 240 din 

14 aprilie 202 0privind prelungirea stării de urgență pe teritoriul României. 

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

28 alin. 1 din OUG nr. 1/1999 ”Nerespectarea prevederilor art. 9 constituie contravenție și se 

sancționează cu amendă de la 2.000 lei la 20.000 lei, pentru persoane fizice, și de la 10.000 

lei la 70.000 lei, pentru persoane juridice”. 

Prin Decizia nr. 152 din 6 mai 2020 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a 

dispoziţiilor art.  art. 14 lit. c1)-f)  şi ale art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 

1/1999 privind regimul stării de asediu şi regimul stării de urgenţă şi a ordonanţei de urgenţă, 

în ansamblul său, precum şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2020 pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul 

stării de asediu şi regimul stării de urgenţă, în ansamblul său, publicată în Monitorul Oficial, 

Partea I nr. 387 din 13 mai 2020, Curtea Constituţională a decis următoarele: ”1. Respinge 

excepţia de neconstituţionalitate formulată de Avocatul Poporului şi constată că dispoziţiile 

art. 14 lit. c1)-f)  din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de 

asediu şi regimul stării de urgenţă, precum şi ordonanţa de urgenţă, în ansamblul său, sunt 

constituţionale în raport cu criticile formulate. 2. Admite excepţia de neconstituţionalitate 

formulată de acelaşi autor şi constată că dispoziţiile art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu şi regimul stării de urgenţă sunt 

neconstituţionale. 3.  Admite excepţia de neconstituţionalitate formulată de acelaşi autor şi 

constată că Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2020 pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu şi regimul 

stării de urgenţă este neconstituţională, în ansamblul său.”. 

Potrivit art. 147 alin. 1, 2 şi 3 din Constituţie, actul normativ declarat neconstituţional 

îşi încetează efectele în termen de 45 zile de la data publicării deciziei, dacă Parlamentul sau 

Guvernul nu pun de acord prevederile declarate neconstituţionale cu dispoziţiile Constituţiei.  

În această perioadă dispoziţiile constatate neconstituţionale sunt suspendate. 

Deciziile Curţii Constituţionale sunt general obligatorii şi au putere numai pentru 

viitor, așa cum prevăd dispoziţiile art. 147 alin. 4 din Constituţia României. Drept urmare, 

decizia nr. 152 din 6 mai 2020 a CurţiiConstituţionale produce efecte juridice de la data 

publicării în Monitorul Oficial al României, respectiv de la data de 13 mai 2020, dată de la 

care are efectul unei legi de dezincriminare aplicându-se retroactiv cu privire la toate 

contravenţiile sancţionate în baza O.U.G. nr. 1/1999. Dispoziţiile legale care reglementează 

acest caracter retroactiv sunt cuprinse în art. 12 din O.G. nr. 2/2001, astfel cum acesta este 

interpretat conform art. 47 din O.G. nr. 2/2001, art. 4Cod penal şi decizia nr. 651/2018 a 

CurţiiConstituţionale. 

În temeiul dispoziţiilor art. 12 alin. 1 din O.G. nr. 2/2001 „Dacă printr-un act normativ 

fapta nu mai este considerată contravenţie, ea nu se mai sancţionează, chiar dacă a fost 

săvârşită înainte de data intrării în vigoare a noului act normativ”, principiul retroactivităţii 

legii contravenţionale fiind chiar de ordin constituţional.  

Deși nu suntem în prezența unei legi noi, fiind vorba despre o decizie a Curţii 

Constituţionale, instanța reține că, în raport de dispoziţiile art. 47 din O.G. nr. 2/2001 care 
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prevăd că dispoziţiile O.G. nr. 2/2001 se completează din punct de vedere al dreptului 

material cu dispoziţiile Codului penal, se ajunge la reglementarea dezincriminării din acest 

act normativ. În materie penală, dispoziţiile art. 4 din Codul penal care reglementează 

dezincriminarea au fost explicate prin Decizia nr. 651/2018 a Curţii Constituţionale, prin care 

s-a stabilit că o decizie a Curţii de declarare a neconstituţionalităţii unei norme de incriminare 

are efectele unei legi de dezincriminare. 

În raport ce motivele expuse în cele ce preced, instanța reține că de la data publicării 

Deciziei Curţii Constituţionale, aceasta a avut efectul dezincriminării contravenţiilor 

privitoare la regimul stării de urgenţă. Chiar dacă efectele deciziei Curţii se produc numai 

pentru viitor, ceea ce retroactivează este însăşi legea contravenţională care nu mai 

sancţionează contravenţiile respective. 

Faptele care nu au fost sancţionate până la intervenţia dezincriminării nu mai pot fi 

sancţionate, iar sancţiunile aplicate pentru o contravenţie dezincriminată nu mai pot fi 

executate, astfel cum s-a statuat şi prin Decizia nr. 228/2007 a Curţii Constituţionale prin care 

art. 12 alin. 1 din O.G. nr. 2/2001 a fost declarat neconstituţional în măsura în care prin 

sintagma „nu se mai sancţionează” prevăzută în text se înţelege doar aplicarea sancţiunii 

contravenţionale, nu şi executarea acesteia. 

Pentru toate aceste motive, instanţa reține că se impune anularea procesului verbal 

seria ... nr. ....., inclusiv sub aspectul sancțiunii aplicate, deoarece fapta săvârşită nu este 

prevăzută de legea contravenţională – ca urmare a efectelor deciziei Curţii Constituţionale, 

astfel încât nu va mai analiza celelalte critici invocate de petent. 

În ceea ce priveşte solicitarea petentului de restituire a amenzii achitate, instanţa reţine 

că petentul nu a făcut dovada că ar fi achitat suma de 6000 sau suma de 3000 lei cu titlu de 

amendă. Trecând de acest aspect, în conformitate cu prevederile art. 34 alin. 1 din O.G. nr. 

2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, instanţa verifică legalitatea şi temeinicia 

procesului-verbal şi hotărăşte asupra sancţiunii aplicate, despăgubirii stabilite, precum şi 

asupra măsurii confiscării, acestea fiind limitele stabilite de legiuitor în ceea ce priveşte 

cadrul procesual sub aspectul obiectului ce poate fi dedus judecăţii în această procedură 

specială. 

Prin urmare, în procedura contravenţională nu se poate dispune restituirea sumelor de 

bani ce au fost deja achitate benevol de către petentul contravenient, cu atât mai mult cu cât 

amenda contravenţională, conform art. 8 alin. 4 din O.G. nr. 2/2001, se face venit integral la 

bugetele locale, astfel încât în mod obiectiv nu poate fi restituită de către intimatul din 

prezenta cauză, acesta nefiind beneficiarul sumei achitate de către petent. Mai reține instanța 

că petentului îi este recunoscut, prin urmarea unei proceduri administrative, dreptul la 

restituirea amenzii contravenţionale nedatorate, astfel cum reiese din economia dispoziţiilor 

art. 168 alin. 1 şi art. 219 din Legea nr. 207/2015, potrivit cărora se restituie, la cerere, 

contribuabilului/plătitorului orice sumă plătită sau încasată fără a fi datorată, dreptul 

contribuabilului/plătitorului de a cere restituirea creanţelor fiscale prescriindu-se în termen de 

5 ani de la data de 1 ianuarie a anului următor celui în care a luat naştere dreptul la restituire. 

Pentru toate aceste considerente, instanţa va respinge ca inadmisibilă cererea petentului 

de restituire a amenzii. 

Părțile nu au solicitat cheltuieli de judecată. 

 

 

PENTRU ACESTE MOTIVE, 

ÎN NUMELE LEGII 

HOTĂRĂŞTE: 
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Admite în parte plângerea contravenţională formulată de petentul F.C.C., în 

contradictoriu cu intimatul I.D. P.J.C.. 

Anulează procesul verbal seria .... nr. .... întocmit de I.D.P.J.C. inclusiv sub aspectul 

sancțiunii aplicate. 

Respinge solicitarea petentului de restituire a amenzii, ca inadmisibilă. 

Fără cheltuieli de judecată. 

Cu drept de apel în 30 zile de la comunicare, cererea urmând a fi înregistrată la 

Judecătoria Gherla.  

Pronunţată astăzi, 27.10.2020, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin 

intermediul grefei instanţei. 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE      GREFIER 

A.M.L.                        C.I. 

 

 
Red LAM/Dact I.C. 

27.10.2020 

 

 

 

 

 


