Cuprins

Capitolul I. Fapte sancţionate de legislaţia rutieră _____ 1
1. Conducerea unui autovehicul fără a deţine rovinietă
valabilă. Aplicarea legii mai favorabile ______________ 1
2. Conducerea unui autovehicul fără respectarea
masei maxime admise pe un anumit sector de
drum. Declararea căii de atac menţionate în
dispozitivul sentinţei. Inadmisibilitate _______________ 3
3. Conducerea unui autovehicul cu o viteză peste
limita legală. Eroarea maximă tolerată pentru
măsurarea vitezei în condiţii normale de traﬁc pentru
cinemometrele care funcţionează în regim staţionar ___ 5
4. Conducerea unui autovehicul cu defecţiuni
la sistemul de direcţie i sistemul de
iluminare-semnalizare. Prezumţia de veridicitate a
procesului-verbal de contravenţie i prezumţia de
nevinovăţie a contravenientului ___________________ 9
5. Conducerea unui autovehicul fără a deţine rovinietă
valabilă. Sancţionarea fostului proprietar al
autovehiculului. Săvâr irea contravenţiei ulterior datei
încheierii contractului de vânzare-cumpărare. Obligaţia
noului proprietar ______________________________ 13
6. Conducerea unui autovehicul fără a deţine rovinietă
valabilă. Comunicarea procesului-verbal peste
termenul legal. Consecinţe ______________________ 18
7. Conducerea unui autovehicul cu o viteză peste
limita legală. Corecta individualizare a sancţiunii
contravenţionale raportat la gradul de pericol social al
faptei _______________________________________ 21
8. Staţionarea autovehiculului în loc interzis. Respingerea
petitului privind înlocuirea sancţiunii amenzii cu
avertisment în raport de atitudinea contravenientului __ 25

X

Drept contravenţional

9. Conducerea unui autovehicul cu o viteză peste limita
legală. Individualizarea sancţiunii contravenţionale
raportat la gradul de pericol social al faptei i
urmarea ce s-ar ﬁ putut produce prin săvâr irea
contravenţiei ________________________________
10. Traversarea drumului de către pieton prin
loc nepermis. Individualizarea sancţiunii
contravenţionale ____________________________
11. Ridicarea autovehiculului în lipsa unui proces-verbal de
constatare i sancţionare a contravenţiei. Restituirea
sumei achitate pentru ridicarea i depozitarea
autovehiculului. Calitatea procesuală pasivă a
depozitarului _________________________________
12. Conducerea unui autovehicul fără a avea valabilă
veriﬁcarea aparatului tahograf. Consecinţe _________
13. Neacordarea priorităţii de trecere pietonilor angajaţi în
traversarea drumului. Imposibilitatea oferului de a
observa pietonii din cauza unui alt autovehicul, care
circula în paralel ______________________________
14. Neacordarea priorităţii de trecere vehiculelor care
au acest drept. Temeinicia procesului-verbal
de constatare i sancţionare a faptei
contravenţionale. Probe ________________________
15. Conducerea unui autovehicul cu o viteză
peste limita legală. Analiza individualizării
sancţiunii contravenţionale raportat la persoana
contravenientului i motivele invocate ca circumstanţe
atenuante ___________________________________
16. Neasigurarea la schimbarea direcţiei de mers a
autovehiculului. Accident rutier. Obligaţiile oferilor
implicaţi în coliziune ___________________________

28

32

35
41

46

48

52

56

17. Conducerea unui autovehicul cu o viteză peste
limita legală. Depunerea la dosarul cauzei a unor
înscrisuri pentru a sugera existenţa unei stări de
necesitate. Relevanţă __________________________ 63
18. Conducerea unui autovehicul fără a deţine rovinietă
valabilă. Proces-verbal în format electronic. Relevanţă
sub aspectul cauzelor de nulitate _________________ 68

Cuprins

XI

19. Conducerea unui autovehicul cu o viteză peste limita
legală. Relevanţa faptului că un agent constată
contravenţia cu un mijloc tehnic omologat, iar alt agent
aplică sancţiunea _____________________________ 74

Capitolul II. Fapte sancţionate de legislaţia privind
normele de convieţuire socială, ordine şi linişte
publică ____________________________________ 80
20. Fapta de a locui fără forme legale pe raza
unei localităţi. Prezumţia de nevinovăţie a
contravenientului. Prezumţia de legalitate a
procesului-verbal contravenţional. Sarcina probei ____ 80
21. Apelarea nejustiﬁcată a numărului unic de
urgenţă „112”. Insuﬁcienta descriere a faptei
contravenţionale. Încălcarea dreptului la apărare a
contravenientului. Nulitatea actului sancţionator _____ 84

Capitolul III. Fapte sancţionate de legislaţia privind
disciplina ﬁnanciar-contabilă, ﬁscală şi vamală __ 89
22. Fapta de a nu emite bon ﬁscal. Imposibilitatea societăţii
comerciale contraveniente de a justiﬁca o sumă de
bani. Consecinţe ______________________________ 89
23. Depunerea cu întârziere a declaraţiei ﬁscale privind
bunul imobil. Formularea plângerii contravenţionale
înainte de comunicarea procesului-verbal
contravenţional. Imposibilitatea contravenientului de a
motiva plângerea contravenţională. Obligaţia instanţei
sesizate_____________________________________ 94
24. Deţinerea unor cantităţi de de euri
feroase. Imposibilitatea societăţii comerciale
contraveniente de a prezenta, la momentul controlului,
documente justiﬁcative. Prezentarea înscrisurilor în
faţa instanţei. Consecinţe ______________________ 104
25. Deţinerea unei cantităţi de băuturi alcoolice fără ca
acestea să ﬁe marcate corespunzător. Individualizarea
sancţiunii contravenţionale _____________________ 111
26. Fapta de a transporta un animal fără deţinerea
documentelor prevăzute de lege. Măsura
complementară a conﬁscării animalului. Ordonanţă
pre edinţială. Condiţii de admisibilitate ____________ 115

XII

Drept contravenţional

27. Fapta de a transporta produse de paniﬁcaţie fără
documente de provenienţă. Sancţionarea oferului
angajat. Conﬁscarea mijlocului de transport i a mărﬁi
aparţinând angajatorului. Admisibilitatea cererii de
intervenţie. Admiterea plângerii contravenţionale ____ 119
28. Desfă urarea de activităţi comerciale fără deţinerea
avizului de funcţionare. Individualizarea sancţiunii
contravenţionale _____________________________ 130

Capitolul IV. Fapte sancţionate de legislaţia privind
disciplina în construcţii _____________________ 134
29. Extinderea unui imobil fără autorizaţie de
construcţie. Omisiunea agentului constatator de a
indica data comiterii contravenţiei. Nulitatea absolută a
actului sancţionator ___________________________ 134
30. Blocarea drumului public prin executarea unor lucrări de
către subcontractorii societăţii contraveniente. Subiect
activ al contravenţiei. Răspunderea
personală. Obligaţia agentului constatator _________ 139

Capitolul V. Fapte sancţionate de legislaţia din domeniul silvic _________________________________ 149
31. Transport de material lemnos fără avizele prevăzute de
lege. Conﬁscarea mijloacelor de transport achiziţionate
în leasing __________________________________ 149
32. Tăierea de arbori fără drept. Proces-verbal
contravenţional încheiat în lipsa
contravenientului. Martor asistent aﬂat în eroare în
momentul semnării actului sancţionator.
Consecinţe _________________________________ 157

Capitolul VI. Contestaţii la executarea silită a amenzii
contravenţionale şi despăgubirii dispuse prin
procesul-verbal contravenţional
(titlu executoriu) ___________________________ 164
33. Executarea silită a tarifului de despăgubire aferent
rovinietei. Necomunicarea procesului-verbal în mod
legal. Declararea căii de atac neprevăzute de lege.
Inadmisibilitate ______________________________ 164

Cuprins

34. Executarea silită a despăgubirii constând în
contravaloarea autorizaţiei speciale de transport
(AST). Cerere de suspendare a executării
silite. Oportunitatea i condiţiile admiterii cererii de
suspendare _________________________________
35. Executarea silită a tarifului de despăgubire aferent
rovinietei. Comunicarea procesului-verbal de
contravenţie unui angajat al societăţii comerciale
contraveniente. Neatacarea procesului-verbal cu
plângere contravenţională. Relevanţă ____________
36. Executarea silită a tarifului de despăgubire
aferent rovinietei. Neatacarea
procesului-verbal de contravenţie cu plângere
contravenţională. Imposibilitatea de a invoca,
direct în cadrul contestaţiei la executare, motive de
nelegalitate i netemeinicie ale actului sancţionator
(titlu executoriu) _____________________________
37. Executarea silită a tarifului de despăgubire aferent
rovinietei. Calitatea procesuală pasivă în cadrul
contestaţiei la executare. Modalitatea de stabilire a
onorariului executorului judecătoresc _____________

XIII

165

168

175

181

Capitolul VII. Decizii relevante ale Curţii
Constituţionale a României cu referire la procedura contravenţională ______________________ 186
38. Decizia nr. 349 din 18 septembrie 2003 referitoare
la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor
O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al
contravenţiilor, aprobată cu modiﬁcări prin Legea
nr. 180/2002, cu modiﬁcările ulterioare ____________ 186
39. Decizia nr. 83 din 2 martie 2004 referitoare la
respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a
dispoziţiilor art. 12 din O.G. nr. 2/2001 privind regimul
juridic al contravenţiilor, aprobată cu modiﬁcări i
completări prin Legea nr. 180/2002 ______________ 189
40. Decizia nr. 43 din 27 ianuarie 2005 referitoare la
respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a
dispoziţiilor art. 2 alin. (1) din O.G. nr. 2/2001 privind
regimul juridic al contravenţiilor _________________ 192

41. Decizia nr. 797 din 9 noiembrie 2006 referitoare la
excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 32
alin. (2) i art. 33 din O.G. nr. 2/2001 privind regimul
juridic al contravenţiilor ________________________ 194
42. Decizia nr. 81 din 8 februarie 2007 referitoare la
respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a
dispoziţiilor art. 32 alin. (2) din O.G. nr. 2/2001 privind
regimul juridic al contravenţiilor _________________ 196
43. Decizia nr. 146 din 21 februarie 2008 referitoare la
respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a
dispoziţiilor art. 34 alin. (1) din O.G. nr. 2/2001 privind
regimul juridic al contravenţiilor _________________ 199
44. Decizia nr. 1096 din 8 septembrie 2009 referitoare
la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate
a dispoziţiilor art. 16 alin. (1), (6) i (7), art. 21
alin. (1) i (3), art. 26 alin. (1), art. 28 i art. 47 din
O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor
i art. 10 lit. b), art. 11 alin. (1) lit. b) i alin. (3), precum
i art. 14 alin. (2) din O.U.G. nr. 28/1999 privind
obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de
marcat electronice ﬁscale ______________________ 201

Index ________________________________________ 209

