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Pe rol fiind judecarea cauzei civile privind pe petenta P.M.G., în contradictoriu cu 

intimata L.M.D., având ca obiect transformare amendă. 

Mersul dezbaterilor a fost consemnat în încheierea de şedinţă din data de 13.01.2021, 

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

pronunţarea pentru data de 27.01.2021, 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 

12.10.2020 petentul M.G., a solicitat, în contradictoriu cu intimata L.M.D., transformarea 

sancţiunii prestării activităţii de muncă în folosul comunităţii, la care intimata a fost obligat 

prin sentinţa civilă nr. ..., pronunţată de Judecătoria ... în dosarul civil nr. ..., cu sancţiunea 

amenzii, arătând că, întrucât intimata nu s-a prezentat la locul de executare, există riscul ca 

mandatul de executare să nu poate fi îndeplinit.  

În drept, petentul a invocat dispoziţiile art. 21 din O.G. nr. 55/2002. 

În probaţiune, petentul a depus înscrisuri (f. 3-8). 

Intimata, legal citată, nu a formulat întâmpinare şi nici nu s-a prezentat în instanţă 

pentru a-şi preciza poziţia procesuală.  

Sub aspectul probatoriului, instanţa a încuviinţat proba cu înscrisuri, apreciind că 

acestea sunt admisibile şi concludente soluţionării cauzei, conform art. 255 alin. 1 Cod 

procedură civilă. 

Analizând actele şi lucrările dosarului, reţine următoarele: 

Prin sentinţa civilă nr. ...., pronunţată de Judecătoria ... în dosarul nr. ..., s-a dispus 

înlocuirea sancțiunii amenzii în cuantum total de 1450 lei, aplicată intimatei L.M.D. prin 

procesele-verbale de contravenţie nr....; nr....; nr. ...; nr. ...; nr....; nr....; nr....; nr.....; nr.....; nr....; nr....; 

nr....; nr....; nr...., cu sancţiunea prestării unei activităţi în folosul comunităţii pe o durată totală 

de 116 ore (mandat de executare - f. 3). 

Potrivit art. 6 din O.G. nr. 55/2002 privind regimul juridic al sancţiunilor prestării 

unei activităţi în folosul comunităţii, ”în cazul contravenţiilor pentru care legea prevede 

sancţiunea amenzii alternativ cu sancţiunea prestării unei activităţi în folosul comunităţii, 

dacă agentul constatator apreciază că sancţiunea amenzii este îndestulătoare, aplică amenda 

procedând potrivit dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al 

contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările 

ulterioare. Dacă, în raport cu gravitatea faptei, se apreciază că amenda este neîndestulătoare, 

agentul constatator încheie procesul-verbal de constatare a contravenţiei şi îl înaintează, în cel 

mult 48 de ore, instanţei competente”.  

Aşadar, în temeiul art. 6 din O.G. nr. 55/2002, agentul constatator, în măsura în care 

apreciază că amenda ar fi neîndestulătoare ori contravenientul nu dispune de mijloace 
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materiale şi financiare pentru plata acesteia, va sesiza judecătoria de la locul săvârşirii 

contravenţiei să se pronunţe cu privire la legalitatea şi temeinicia procesului-verbal de 

contravenţie şi să aplice una dintre soluţiile prevăzute de art. 8 din actul normativ menţionat, 

respectiv aplicarea amenzii, aplicarea sancţiunii prestării unei activităţi în folosul comunităţii 

sau anularea procesului-verbal.  

Din analiza dispoziţiilor O.G. nr. 55/2002, rezultă că acest act normativ prevede 

condiţiile de aplicare şi modalitatea de executare a prestării unei activităţi în folosul 

comunităţii văzută ca o sancţiune principală, aplicată de instanţa de judecată la început, la 

sesizarea agentului constatator, nu în urma înlocuirii amenzii contravenţionale pentru ipoteza 

insolvabilităţii contravenientului sau a imposibilităţii de punere în executare a hotărârii prin 

care s-a dispus înlocuirea amenzii aplicate cu sancţiunea prestării unei activităţi în folosul 

comunităţii, cum este cazul de faţă. 

Având în vedere aceste considerente, instanţa apreciază că cererea petentului este 

inadmisibilă, întrucât art. 21 din O.G. nr. 55/2002 se aplică numai în ipoteza în care instanţa a 

admis sesizarea agentului constatator şi a aplicat de la început sancţiunea prestării unei 

activităţi în folosul comunităţii, conform art. 8 alin. 5 din O.G. nr. 55/2002, nu şi în ipoteza în 

care intimata a fost sancţionată iniţial de agentul constatator cu amenda contravenţională, iar 

în temeiul art. 9 alin. 3 din O.G. nr. 2/2001 s-a dispus înlocuirea sancţiunii amenzii 

contravenţionale cu sancţiunea obligării la prestarea unei activităţi în folosul comunităţii 

Trecând de acest aspect, instanța constată că petentul nu a făcut dovada că, de la data 

comunicării sentinţei civile nr.... şi a mandatului de executare, s-au schimbat circumstanţele 

reţinute de instanţă în dosarul nr. ...., referitoare la lipsa veniturilor sau a bunurilor care pot fi 

supuse executării silite. Astfel, în lipsa unor bunuri/venituri ce pot constitui obiect al 

urmăririi silite, înlocuirea orelor de muncă în folosul comunității cu amenda este ineficientă, 

nefiind prefigurată posibilitatea executării ei, cu atât mai mult cu cât, prin sentinţa civilă nr. 

...., instanţa a dispus înlocuirea amenzii contravenţionale cu muncă în folosul comunităţii 

tocmai ca urmare a neplăţii amenzii contravenţionale de către contravenientă şi prin raportate 

la imposibilitatea executării silite a acesteia. În atare condiții, înlocuirea din nou a muncii în 

folosul comunităţii cu amendă contravenţională ar fi lipsită de orice finalitate, motiv pentru 

care se impune respingerea cererii. 

Instanța va lua act de faptul că părțile nu au solicitat cheltuieli de judecată. 

  

PENTRU ACESTE MOTIVE, 

ÎN NUMELE LEGII, 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Respinge cererea având ca obiect înlocuirea sancţiunii prestării unei activităţi în 

folosul comunităţii cu sancţiunea amenzii, formulată de petentul M.G., în contradictoriu cu 

intimata L.M.D., ca inadmisibilă. 

Fără cheltuieli de judecată. 

Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare. Cererea de apel se va 

depune la Judecătoria Gherla. 

Pronunţată astăzi, 27.01.2021, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin 

intermediul grefei instanţei. 

 

PREŞEDINTE                                                                                                          GREFIER 

      L.A.M.                                                                                                                       A.B. 

 
Red LAM/DactAB 

29.01.2021/4ex 


