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The Enforcement of the Principle of Legality 
from Criminal to Contravention Law

Abstract
The aim of this work is to emphasize the 

reasons for enforcing the principle of legality, as 
it is perceived in criminal law, to contravention law. 
Crime and contravention have a common origin in 
the Criminal Code of 1865. Although contraventions 
have been excluded from criminal offences and 
transformed into administrative infringements, many 
of the criminal law principles still apply. The main 
sanctions established by Government Ordinance 
no. 2/2001, fine and community service, have, 
without doubt, a preventing-repressive nature. 
This is the reason why, enforcing a contravention 
sanction fulfills the meaning of a ‘criminal charge’ 
as an independent notion defined by the European 
Court of Human Rights. From this perspective, 
the principle of legality, with all its components: 
nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege, 
nullum judicium sine lege, has to be considered 
in connection with contraventions. The procedure 
provided by the act regulating contraventions 
does not refer to such principles and the judicial 
procedure, when contesting the sanction, is 
subjected to civil procedure law. This situation 
does not exclude the application of principles, as 
the principles of law are both a foundation of the 
law system and a way of coordinating the norms 
around guiding ideas. 
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Codul penal român adoptat în 1865 a preluat împărţirea faptelor ilicite penale 
făcută în Codul penal francez de la 1810, după pericolul lor social, în crime, delicte 
şi contravenţii, cele din urmă având pericolul social cel mai scăzut. Dacă în Codul 
penal francez împărţirea s-a păstrat până în zilele noastre, aşa cum dispune articolul 
111-1 din acest cod, în dreptul nostru contravenţiile au ieşit din sfera ilicitului 
penal. Prin Decretul 184/1954 au fost abrogate dispoziţiile din Codul penal sau legi 
speciale ce stabileau şi sancţionau contravenţii. Acest decret a stabilit că aceste 
abateri sunt administrative şi menţinând denumirea de contravenţii a prevăzut ca 
sancţiuni pentru săvârşirea lor amenda şi avertismentul. Ulterior, prin Legea nr. 
32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor s-a reglementat cadrul 
juridic general în domeniul răspunderii contravenţionale. Ordonanţa Guvernului 
nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor a abrogat Legea nr. 32/1968, 
devenind noul cadru juridic de reglementare al contravenţiei, actualmente în vigoare.

Procesul de desprindere a unor fapte considerate ilicite din sfera ilicitului penal 
şi trecerea lor în sfera ilicitului administrativ s-a desfăşurat şi în legislaţia altor 
state, continuând şi în prezent.  Una din motivaţiile acestui proces este aceea că 
evoluţia normelor morale a provocat schimbări în ierarhia valorilor ocrotite de 
lege. Totodată, s-a urmărit descărcarea rolului instanţelor penale de judecarea unor 
fapte care sunt apreciate ca având un pericol social mai redus1 (Fodor, 2004, pp. 
653-665) şi pot să fie, prin urmare, sancţionate mai uşor, scopul sancţiunii fiind, 
în principal, acela de a arăta că societatea dezaprobă o anumită conduită sau de a 
preveni producerea unor riscuri. Astfel, în Portugalia, în 1982 a intrat în vigoare 
un nou Cod penal, împreună cu un sistem care reglementa o nouă ramură de drept 
cu caracter represiv, numit Direito de Mera Ordenação Social. Scopul urmărit era 
de a „curăţa” sistemul penal prin eliminarea aşa-numitelor contravenções care 
reprezentau fapte penale împotriva intereselor administrative (José, 1991, p. 37). 
Acestea au fost fie incriminate ca infracţiuni, fie scoase de sub aplicabilitatea legii 
penale şi transformate în ofense administrative contra-ordenanções. Au rămas, însă, 
şi în prezent anumite contravenções incriminate de legi anterioare anului 1989 
care, treptat, traversează procesul de conversie, rămânerea acestora în sistemul 
dreptului penal fiind criticată în doctrină (Pizarro Beleza, 1985, p. 130). Acelaşi 
fenomen este sesizabil în dreptul italian, unde în secolul XX a crescut semnificativ 
numărul faptelor sancţionate de legea penală, conducând la aglomerarea peste 
măsură a instanţelor penale şi slăbirea eficienţei sistemului de drept penal. Pe lângă 
introducerea unor proceduri penale alternative mai concentrate şi introducerea 
unor competenţe penale în atribuţiile judecătorului de pace, o a treia modalitate de 

1 Analizând evoluţia legislaţiei portugheze, spaniole, austriece, italiene, se remarcă 
utilizarea criteriului cantitativ pentru a face distincţia între încălcări ale normelor pentru 
care se aplică sancţiuni penale şi cele pentru care se aplică sancţiuni administrative, 
criteriu care, în opinia noastră, există şi în legislaţia română, în pofida definiţiei dată 
contravenţiei prin art. 1 din Ordonanţa nr. 2/2000 care consacră un criteriu calitativ. 
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rezolvare a problemei a fost aşa numita „depenalizare”. Această măsură a avut şi ea 
două direcţii, una de dezincriminare completă a unor fapte considerate anterior violări 
ale legii, iar alta de înlocuire a sancţiunilor penale cu cele administrative. Primul act 
normativ în acest proces, ce a început cu modificarea sancţiunilor penale privative de 
libertate cu cele pecuniare, a fost Legea italiană nr. 317/1967 privind depenalizarea 
violării normelor ce reglementează traficul rutier, pentru care s-a fixat ca sancţiune 
exclusiv „ammenda”, sancţiune penală pecuniară aplicabilă încălcărilor minore ale 
legii penale. A urmat apoi Legea nr. 950/1967 privind depenalizarea violărilor legii în 
materia mediului înconjurător forestier şi Legea nr. 706/1975 privind depenalizarea 
generală a contravenţiilor (contravvenzioni) prin aplicarea exclusiv a sancţiunii 
amenzii (ammenda). Reforma a continuat cu Legea nr. 689/1981 care a stabilit un 
cadru al sancţiunilor administrative atât la nivel substanţial cât şi procedural şi 
Ordinul Guvernului din 19 decembrie 1983 care a oferit ca şi criterii de distincţie 
pentru aplicarea sancţiunilor penale sau administrative unele principii: principiul 
proporţionalităţii – conform căruia aplicarea sancţiunilor penale trebuie limitată la 
conduite care aduc grave atingeri intereselor celor mai importante ale societăţii – şi 
principiul subsidiarităţii – conform căruia sancţiunile penale trebuie aplicate numai 
când nu există instrumente alternative care să beneficieze de eficienţă echivalentă.

În afară de originea penală istorică din legislaţia unor state, există şi alte surse 
care apropie unele sancţiuni administrative de cele penale.

Ar fi necesar însă a se preciza pentru început ce se înţelege prin noţiunea de 
sancţiune administrativă. Sancţiunile administrative îşi au locul distinct, alături de 
sancţiunile penale şi cele civile, în sistemul de drept al fiecărui stat. În doctrina suedeză, 
germană, spaniolă, finlandeză, portugheză, sancţiunea este definită, în general, ca 
reacţie împotriva persoanei care prin conduita sa încalcă prevederile legii, constând 
în obligarea acelei persoane la suportarea unui inconvenient, materializat în obligaţia 
de a face ceva, de a se abţine de la a face ceva, de a plăti o sumă de bani, de a suporta 
îngrădiri ale unor drepturi ca dreptul de proprietate sau posesie, dreptul de liberă 
circulaţie, dreptul de a exercita o profesie etc. Sancţiunile administrative sunt aplicate 
de autorităţi administrative. În general nu s-a conturat o definiţie unitară şi în doctrina 
multor state europene există discuţii privind ce ar trebui să se includă în sfera noţiunii 
de sancţiune administrativă. Spre exemplu, în Germania, deşi iniţial s-a impus opinia 
că numai măsurile punitive, cu caracter represiv, ar trebui să fie considerate sancţiuni 
administrative, în ultima perioadă s-a conturat ideea că şi măsurile care urmăresc să 
asigure executarea unor obligaţii sau restaurarea unor condiţii de legalitate, cum ar fi 
retragerea, suspendarea sau neacordarea unui avantaj sau înlesniri permise de lege, 
fac parte din categoria sancţiunilor administrative. În Suedia, conţinutul definiţiei 
este la fel de larg, fiind considerată sancţiune administrativă orice măsură aplicată 
ca urmare a încălcării normelor aparţinând dreptului administrativ.

O situaţie diferită se evidenţiază în dreptul spaniol unde se apreciază ca fiind 
sancţiuni administrative numai acele sancţiuni care au caractere similare cu ale 
sancţiunilor penale dar sunt aplicate de autorităţile administraţiei publice. Această 
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definiţie derivă din concepţia că dreptul statului de a pedepsi – jus puniendi – se 
exercită când administraţia impune sancţiuni şi când organele puterii judecătoreşti 
aplică pedepse penale. Acelaşi punct de vedere se manifestă şi în doctrina portugheză, 
unde sancţiunea administrativă este definită ca o măsură impusă de administraţie 
pentru a pedepsi o persoană care a încălcat o normă ce protejează interese de natură 
administrativă; alte măsuri administrative care afectează direct şi în mod nefavorabil 
drepturile sau interesele unei persoane nu sunt calificate ca sancţiuni. În dreptul 
comunitar european sancţiunile administrative sunt împărţite în măsuri şi pedepse. 
Măsurile pot fi spre exemplu retragerea unor avantaje acordate pe nedrept sau 
recuperarea unor sume plătite fără drept, putând fi aplicate chiar şi în lipsa culpei. 
Se admite însă că, în caz de intenţie sau chiar neglijenţă, reacţia trebuie să fie mai 
dură. În categoria pedepselor se regăsesc, spre exemplu, amenda administrativă şi 
penalităţile sau lipsirea de un anumit avantaj. Aceste opinii sunt consistente cu 
dispoziţiile codului penal francez unde, printre pedepsele aplicabile contravenţiilor, 
este inclusă şi sancţiunea-reparatorie2 care, potrivit art. 131-8-1 paragraful (2), constă 
în obligarea condamnatului de a indemniza victima pentru prejudiciul produs, în 
termenul şi modalităţile prevăzute de instanţă. Discuţia se reduce de fapt la a stabili 
dacă sancţiunile au întotdeauna caracter punitiv sau pot avea şi caracter preventiv 
ori reparator. 

Sancţiunile administrative cu caracter represiv-intimidant sunt apropiate de 
pedepsele penale prin caracterul lor punitiv. Apropierea a fost menţionată şi de Curtea 
Europeană a Drepturilor Omului în hotărâri care au conturat conţinutul noţiunii de 
„acuzaţie în materie penală”, cuprinsă în textul art. 6 paragraful (1) din Convenţia 
Europeană a Drepturilor Omului. În cauza Engel şi alţii contra Olandei (1976) Curtea 
a considerat că separarea pe care legislaţia internă a unui stat o face în fapte ilicite de 
natură penală sau administrativă nu este un criteriu pentru a determina aplicabilitatea 
dispoziţiilor art. 6 paragraful (1) al Convenţiei, arătând că, dacă statele ar putea califica 
după voia lor unele infracţiuni ca fiind disciplinare sau administrative, atunci s-ar 
ajunge la sustragerea de sub incidenţa art. 6, ceea ce ar duce la rezultate contrare 
convenţiei. S-au stabilit criteriile privind noţiunea de „materie penală”: prevederile 
în dreptul intern; natura faptei sau comportamentului ilicit; scopul şi severitatea 
sancţiunii . Cel din urmă criteriu este cel mai important, fiind vorba de „materie 
penală” când scopul sancţiunii este represiv-intimidant sau punitiv, nu reparator sau 
preventiv. În majoritatea cauzelor, Curtea a stabilit că elementul esenţial pentru a 
stabili dacă art. 6 par. 1 este aplicabil în latura sa penală rămâne caracterul preventiv 
şi sancţionator al pedepsei aplicate sau aplicabile petentului.

Aşadar, raţionamentul Curţii este construit în jurul scopului sancţiunii aplicate 
sau aplicabile. Astfel, chiar atunci când cuantumul amenzii-sancţiune administrativă 
este unul redus, art. 6 va fi aplicabil sub aspect penal, atâta vreme cât amenda este 
un mijloc de constrângere a petentului, precum şi o măsură de prevenire a săvârşirii 

2 „La peine de sanction-réparation’’ (art. 131-12 paragraful (1) pct. 3).
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de noi fapte. În dreptul nostru, amenda este sancţiune principală atât penală cât şi 
administrativă. Curtea Europeană a Drepturilor Omului a considerat că, în cazul 
sancţiunii pecuniare, privaţiunea se realizează prin micşorarea patrimoniului celui 
care a încălcat legea cu valoarea amenzii aplicate. Curtea a subliniat în mod pertinent 
în hotărârea Ziliberberg împotriva Republicii Moldova (2005) că, în acest caz, amenda 
ca sancţiune administrativă nu are caracterul unei despăgubiri pentru acoperirea unui 
prejudiciu iar funcţia preventivă şi represivă a sancţiunii este specifică domeniului 
penal.

Principala categorie a ilicitului administrativ în dreptul nostru este contravenţia. 
Urmărind legătura acesteia cu fapta penală (infracţiunea), în cele ce urmează vom 
identifica modalitatea în care principiul legalităţii din dreptul penal este aplicabil şi 
contravenţiei, în vederea apărării drepturilor şi libertăţilor fundamentale. 

Principiile îmbrăţişează un mare număr de cazuri concrete şi rezumă fie aprecierile 
individuale ale relaţiilor juridice, fie elementele lor de drept sub forma unor definiţii. 
Principiile asigură unitatea, omogenitatea, echilibrul, coerenţa şi capacitatea dezvoltării 
unei forţe asociative (Popa, 1994, p. 106). În doctrină s-a pus problema legăturii dintre 
principiile dreptului şi normele juridice. O polemică în ceea ce priveşte noţiunea de 
drept îi opune pe Hart şi Dworkin. Hart consideră că dreptul este un sistem de reguli, 
în timp ce Dworkin este de părere că în conţinutul noţiunii întră şi principiile alături 
de reguli (Posner, 1996, pp. 1-38). R. Stancu, pornind de la aceeaşi polemică, pune 
întrebarea: sunt oare principiile dreptului altceva decât reguli sau sunt tot reguli de un 
alt tip (Stancu, 2002, p. 107)? Răspunsul la întrebare trebuie căutat prin intermediul 
raportului dintre reguli şi principii. Principiile juridice sunt atât un fundament 
al sistemului de drept, cât şi o modalitate de coordonare a normelor juridice din 
cadrul sistemului în jurul unor idei călăuzitoare. Principiile fundamentale definesc 
un sistem de drept. În general, principiile, ca idei călăuzitoare, constituie elemente 
ale conştiinţei juridice reflectând părerile oamenilor despre drept, indiferent dacă 
aceste păreri au reuşit sau nu să se impună în dreptul pozitiv.  Normele juridice se 
grupează în jurul principiilor fundamentale ale dreptului, după cum, la rândul lor, 
principiile se concretizează în norme juridice fie într-o formă directă (în articole 
distincte în Constituţie sau alte legi), fie sunt deduse pe calea interpretării (Boboş, 
1983, pp. 186-187).

Chiar dacă principiul legalităţii nu este exprimat în mod expres prin norme 
juridice care reglementează regimul juridic al contravenţiei, rolul şi locul principiilor, 
anterior evidenţiate, ne îndreptăţesc să afirmăm că el este aplicabil şi în materie 
contravenţională. Nu încercăm prin acest demers să recurgem la analogie în sensul 
extinderii răspunderii, ci într-un sens constructiv, care urmăreşte o mai bună apărare a 
persoanei împotriva autorităţii care stabileşte existenţa faptei ilicite şi aplică sancţiunea.

Principiul legalităţii se aplică incriminării (nullum crimen sine lege), sancţiunii 
(nulla poena sine lege) şi răspunderii (nullum judicium sine lege) (Mitrache, 2007, p. 43).

Deşi principiul legalităţii incriminării nu este exprimat printr-o dispoziţie expresă 
a Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001, el se deduce din textul art. 2, care desemnează 
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autorităţile publice care pot emite acte normative prin care sunt stabilite şi sancţionate 
contravenţii, şi al art. 16, în care se arată că procesul-verbal de contravenţie trebuie să 
indice obligatoriu actul normativ prin care se stabileşte şi se sancţionează contravenţia. 
Spre deosebire de infracţiuni, care pot fi incriminate doar prin lege în sens restrâns, 
contravenţiile pot fi stabilite şi de autorităţi ale administraţiei publice. Legătura 
strânsă dintre infracţiune şi contravenţie este evidenţiată de textele de lege care arată 
că aceeaşi faptă poate constitui contravenţie sau infracţiune în funcţie de condiţiile 
în care a fost săvârşită. Este vorba de aplicarea diferenţierii în funcţie de pericolul 
social concret rezultat din modul în care fapta a fost săvârşită, pentru a determina 
răspunderea atrasă. Apreciem că prevederile de genul „Constituie contravenţii şi se 
sancţionează cu amenda (…) încălcarea prevederilor (…), dacă faptele nu au fost 
săvârşite în astfel de condiţii încât să fie considerate, potrivit legii penale, infracţiuni” 
ce se regăsesc în unele acte normative3 nu încalcă principiul legalităţii incriminării. 
Suntem, practic, în prezenţa unei fapte ilicite care atrage ca răspundere suportarea 
unei sancţiuni cu caracter represiv-intimidant mai uşoare sau mai severe. Aceeaşi 
situaţie am arătat anterior că se regăseşte în dreptul italian, exprimată prin dispoziţiile 
Ordinului Guvernului din 19 decembrie 1983.

În opinia noastră, în materie contravenţională, se încalcă principiul legalităţii atunci 
când, în cazul persoanelor juridice, dispoziţiile normative nu menţionează expres 
cui revine răspunderea unei fapte ilicite: persoanei juridice sau reprezentantului 
persoanei juridice. Conform dispoziţiilor art. 3 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului 
nr. 2/2001, persoana juridică răspunde contravenţional în cazurile şi în condiţiile 
prevăzute de actele normative prin care se stabilesc şi se sancţionează contravenţii. 
Aceasta presupune că, în legea prin care se stabileşte sancţiunea contravenţională, 
trebuie să se specifice faptul că aceasta poate fi aplicată şi persoanei juridice, sau că 
anumite sancţiuni sunt aplicabile doar persoanei juridice. Faţă de cazurile în care 
actele normative nu fac distincţie între situaţiile în care sancţiunea contravenţională 
trebuie aplicată persoanei juridice şi cele în care trebuie sancţionat organul de 
conducere, în literatura de specialitate s-a exprimat opinia potrivit căreia va fi antrenată 
răspunderea managerului pentru faptele care ţin de organizarea şi conducerea la 
zi a evidenţei contabile, organizarea din punctul de vedere al normelor pentru 
protecţia incendiilor, al normelor privind protecţia muncii, al normelor de personal, 
precum şi al altor activităţi care ţin de reglementările generale privind organizarea 
şi funcţionarea persoanelor juridice. Comiterea de fapte ilicite contravenţional, ca 
urmare a nerespectării principiului specialităţii capacităţii de folosinţă şi, implicit, a 
scopului pentru care persoana juridică a fost constituită, va atrage responsabilitatea 

3 Spre exemplu, în art. 88 alin. (1) din Legea nr. 168/1999 privind soluţionarea conflictelor 
de muncă, art. 2 din Legea nr. 61/1991 privind sancţionarea faptelor de încălcare a unor 
norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, art. 10 alin. (1) din Ordonanţa 
de Urgenţă a Guvernului nr. 99 din 29 iunie 2000 privind măsurile ce pot fi aplicate în 
perioadele cu temperaturi extreme pentru protecţia persoanelor încadrate în muncă etc.
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contravenţională a persoanei juridice (Bradin şi Popescu, 2003, pp. 213-223). În egală 
măsură apreciem că atrag răspunderea contravenţională a persoanei juridice faptele 
ilicite comise prin modalitatea de desfăşurare a activităţii pentru realizarea scopului 
acesteia. În practica judiciară au fost pronunţate soluţii contrare. În soluţionarea unei 
plângeri contravenţionale s-a apreciat că, pentru neîntocmirea raportului de gestiune, 
răspunderea contravenţională revine persoanei juridice (societate comercială) deoarece 
în caz contrar pot fi amendate contravenţional numai persoanele angajate la data 
controlului, nu şi cele care au încetat înainte raporturile de muncă4. Considerăm greşită 
această opinie. Ca şi răspunderea penală în cazul încălcării normelor juridice privind 
contabilitatea, răspunderea contravenţională poate fi angajată în sarcina persoanelor 
care au săvârşit fapta ilicită în timp ce erau în relaţii de muncă cu societatea, indiferent 
că la data constatării faptei acestea mai sunt angajate sau nu. Într-un alt caz, instanţa 
a apreciat că neînregistrarea în contabilitatea societăţii a documentelor justificative 
atrage răspunderea persoanei fizice responsabile5. Credem că, în distincţia privind 
persoana care poartă răspunderea, trebuie luată în considerare şi specializarea necesară 
activităţii de care este legată fapta ilicită. Spre exemplu, activitatea de contabilitate 
necesită studii de specialitate şi poate fi efectuată doar de persoane calificate. În acest 
caz, verificarea modului în care activitatea este realizată poate excede competenţelor 
organului de conducere al persoanei juridice care reprezintă voinţa societăţii. Prin 
urmare, nu se poate reţine o culpă în sarcina persoanei juridice şi nu este îndeplinită 
condiţia existenţei vinovăţiei pentru ca persoana juridică să răspundă.

O problemă controversată este aceea privind posibilitatea cumulului răspunderii 
persoanei juridice cu cea a persoanei fizice. Unii autori au apreciat că pentru aceeaşi 
faptă nu poate fi sancţionată şi persoana juridică şi organul ei de conducere (director, 
administrator etc.) (Bradin şi Popescu, 2003, p. 397). Totuşi, în legislaţia actuală pot fi 
găsite prevederi contrare acestei opinii. Astfel, art. 112 din Legea nr. 52/1994 privind 
valorile mobiliare şi bursele de valori prevede că „În cazul sancţionării persoanelor 
juridice, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare poate aplica sancţiuni cel mult egale 
prin gravitate, pentru contravenţia respectivă, şi persoanelor fizice cărora, în calitate 
de administratori, reprezentanţi legali sau exercitând de jure sau de facto funcţii de 
conducere ori ca profesionişti în intermedierea de valori mobiliare sau alte activităţi 
reglementate de prezenta lege, le este imputabilă respectiva contravenţie pentru că, 
deşi puteau şi trebuiau să prevină săvârşirea ei, nu au făcut-o”.

În legătură cu condiţiile de validitate ale procesului-verbal de contravenţie se ridică 
întrebarea: care este sancţiunea în cazul lipsei indicării temeiului legal al încadrării 
faptei ca fiind contravenţie şi aplicării sancţiunii contravenţionale? Procesul-verbal de 
contravenţie este un act administrativ, prin urmare, sancţiunea pentru nerespectarea 

4 Tribunalul Brăila, Decizia civilă nr. 85/R/2008, [Online] disponibil la adresa  http://portal.
just.ro/JurisprudentaVizualizare.aspx?id_speta=6031, accesat la 9 septembrie 2010.

5 Judecătoria Brăila, Sentinţa civilă nr. 4888/2006, [Online] disponibil la adresa http://portal.
just.ro/JurisprudentaVizualizare.aspx?id_speta=3263, accesat la 09 septembrie 2010.
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unei condiţii de validitate ar trebui să fie dedusă potrivit principiilor acestei ramuri 
de drept. În prezent, majoritatea doctrinei este de acord cu faptul că sancţiunea în 
cazul nerespectării unei cerinţe de validitate a actului administrativ este nulitatea 
absolută doar în cazul în care există o dispoziţie legală care prevede expres în cazul 
concret această sancţiune în mod direct, sau implicit prin indicarea faptului că este 
o nulitate care poate fi constatată şi din oficiu de instanţa de judecată6. În celelalte 
cazuri sancţiunea este nulitatea relativă, ce va putea fi invocată doar de cel care 
dovedeşte o vătămare prin încălcarea condiţiei de validitate cerută procesului-verbal 
de contravenţie. În acest sens s-a pronunţat şi Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în 
motivarea Deciziei nr. XXII/2007 pronunţată în recurs în interesul legii.

Conform dispoziţiilor art. 17 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001, procesul-verbal 
de contravenţie este lovit de nulitate absolută în cazul în care nu cuprinde menţiunile 
privind numele, prenumele şi calitatea agentului constatator, numele şi prenumele 
contravenientului, iar în cazul persoanei juridice lipsa denumirii şi a sediului acesteia, 
a faptei săvârşite şi a datei comiterii acesteia sau a semnăturii agentului constatator. 
Cerinţele de validitate enumerate de art. 16 al aceluiaşi act normativ se referă la 
existenţa menţiunilor privind „descrierea faptei contravenţionale” şi „indicarea actului 
normativ prin care se stabileşte şi se sancţionează contravenţia”, în timp ce art. 17 se 
referă doar la lipsa menţiunii privind „fapta săvârşită”. Prin urmare, există nulitate 
absolută atunci când lipseşte descrierea faptei, atunci când lipseşte indicarea temeiului 
legal, sau în ambele cazuri? În opinia noastră, ambele lipsuri atrag nulitatea absolută a 
procesului-verbal de contravenţie. În lipsa descrierii faptei, nu se poate trage o concluzie 
privind corecta încadrare juridică a faptei, fiind evident încălcat principiul legalităţii. 
În cazul în care lipseşte menţiunea privind încadrarea juridică, este încălcat chiar prin 
această lipsă principiul legalităţii. S-ar putea argumenta că, în cazul în care fapta este 
complet descrisă, încadrarea ar putea fi făcută de instanţa de judecată, aceasta cu atât 
mai mult cu cât, în primă instanţă, plângerea contravenţională este de competenţa 
judecătoriei, instanţă care are o competenţă civilă şi nu de contencios administrativ. 
Practica judiciară a recunoscut instanţelor civile care au în competenţă litigii legate 
de emiterea unor acte administrative, posibilitatea de a se substitui autorităţii publice 
pentru a restabili legalitatea. Astfel, în cazul în care este emisă o dispoziţie prin care 
este respinsă solicitarea, formulată în temeiul Legii nr. 10/2001, de restituire în natură 
a unui imobil preluat abuziv de stat în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, 
instanţa civilă are competenţa de a anula dispoziţia şi a dispune restituirea în natură 
a imobilului. Dacă litigiul s-ar purta în faţa instanţelor de contencios administrativ, o 
atare posibilitate nu ar exista. Legea nr. 10/2001 stabileşte o procedură administrativă 
pentru restituirea imobilelor preluate abuziv, actul care stabileşte dreptul de proprietate 

6 După cum se cunoaşte, în dreptul administrativ nulitatea absolută poate fi constatată şi 
din oficiu de instanţa de judecată, în timp ce nulitatea relativă poate fi invocată doar de 
partea interesată.
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asupra imobilului restituit fiind un act administrativ7. Prin urmare, dispunând 
restituirea imobilului (şi nu obligarea autorităţii publice competente la a dispune 
restituirea), instanţa substituie hotărârea judecătorească actului administrativ, ceea ce 
în faţă instanţelor de contencios administrativ ar însemna o încălcare a principiului 
separaţiei puterilor în stat.

În practica judiciară, unele instanţe s-au pronunţat în sensul că lipsa menţiunii 
privind încadrarea juridică conduce la nulitatea absolută a procesului-verbal de 
contravenţie8, arătându-se că instanţa este doar investită cu verificarea legalităţii şi 
temeiniciei procesului-verbal de contravenţie prin care a fost aplicată sancţiunea 
amenzii contravenţionale, fiind inadmisibil ca aceasta să procedeze la încadrarea 
juridică a faptei în raport cu starea de fapt reţinută. Această interpretare respectă 
principiul legalităţii răspunderii, nullum judicium sine lege. Chiar dacă în primă 
instanţă competenţa de soluţionare a plângerii revine judecătoriei, instanţa de recurs 
competentă este o instanţă de contencios administrativ, potrivit dispoziţiilor art. 34 
alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001. Raportat la faptul că actul contestat 
este unul administrativ şi instanţa competentă să soluţioneze recursul este cea de 
contencios administrativ, rezultă că procedura aplicabilă trebuie să respecte în toate 
etapele principiile dreptului administrativ, neputându-se concepe o procedură mixtă 
în diverse faze procesuale. Astfel, într-adevăr, instanţa nu se poate substitui autorităţii 
administrative, singura competentă să aplice sancţiunea amenzii contravenţionale. 
Dispoziţiile art. 34 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 conform cărora, 
soluţionând plângerea, instanţa „hotărăşte asupra sancţiunii”, se referă la posibilitatea 
instanţei de a verifica dacă individualizarea sancţiunii a fost corectă, în caz contrar 
instanţa putând să micşoreze cuantumul amenzii, să înlocuiască o sancţiune mai 
gravă cu una mai puţin gravă, să înlăture o sancţiune complementară sau să îi 
diminueze cuantumul, toate în limitele prevăzute de normele care stabilesc sancţiunile 
contravenţionale.

Pentru stabilirea respectării legalităţii în ceea ce priveşte existenţa faptei ilicite se 
verifică existenţa elementelor constitutive ca şi în cazul infracţiunii (existenţa laturii 
obiective şi a laturii subiective) cu diferenţa că, în ce priveşte latura subiectivă, în 
cazul general pentru săvârşirea contravenţiei este necesară existenţa culpei nu a 
intenţiei. În practica judiciară s-a stabilit, spre exemplu, că nu există condiţia laturii 
obiective a contravenţiei de neacordare a priorităţii pentru pietoni câtă vreme din 
actele dosarului rezultă că niciun pieton nu putea fi angajat în traversare având în 
vedere că, atât în dreapta cât şi în stânga contestatorului, circulau autovehicule, 

7 Deşi în literatura de specialitate s-a afirmat uneori opinia că dispoziţia de restituire emisă 
în temeiul Legii nr. 10/2001 este de fapt un act civil, apreciem că este vorba de un act 
administrativ (fiind un act unilateral emis de o autoritate publică în exerciţiul puterii 
publice) pentru verificarea legalităţii căruia a fost stabilită o competenţă specială în 
favoarea instanţelor civile. 

8 Tribunalul Neamţ, Decizia civilă nr. 372/R/2008, [Online] disponibil la adresa http://
portal.just.ro/JurisprudentaVizualizare.aspx?id_speta=6881, accesat la 15 august 2010.
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toate mai avansate decât al acestuia9, sau că nu există condiţia laturii subiective când 
contestatorul dovedeşte că a îngrădit proprietatea sa, însă, noaptea gardul este stricat 
de persoane necunoscute astfel încât măsurile repetate de refacere a îngrăditurii 
rămân fără rezultat10.

Ordonanţa Guvernului nr.  2/2001 nu menţionează expres faptul că analogia, 
respectiv extinderea normelor contravenţionale la alte fapte neprevăzute expres de 
lege, este interzisă. În virtutea principiului legalităţii, însă, interzicerea analogiei se 
subînţelege. În legislaţia spaniolă analogia este prohibită expres, prin prevederile 
art. 129 alin. (4) al legii care reglementează autorităţile administrative şi procedura 
administrativă (Réglemen Juridico de los Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Común 30/1992), în care se arată că dispoziţiile care reglementează 
încălcările legii şi sancţiunile nu pot fi aplicate prin analogie.

Pentru agentul constatator, principiul legalităţii include obligativitatea demarării 
procedurii şi aplicării sancţiunii, chiar dacă fapta a fost săvârşită în condiţii de pericol 
social minim. Într-un asemenea caz, agentul constatator are posibilitatea de a aplica 
sancţiunea avertismentului, chiar dacă pentru contravenţia săvârşită actul normativ nu 
prevede această sancţiune alternativă, cu condiţia ca aplicarea sancţiunii avertismentului 
să nu fie expres interzisă de dispoziţiile legale. Obligaţia aplicării sancţiunii se menţine 
şi în cazul în care există o cauză care înlătură caracterul contravenţional al faptei, 
deoarece, potrivit art. 11 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001, cauzele care 
înlătură caracterul contravenţional al faptei se constată numai de instanţa de judecată. 
O asemenea dispoziţie vine în contradicţie cu principiul puterii discreţionare a 
administraţiei. Mai mult, ea creează o situaţie mai grea contravenientului decât celui 
învinuit de săvârşirea unei fapte penale. În cursul cercetării sau urmăririi penale, 
procurorul, ca reprezentant al puterii publice care nu aparţine puterii judecătoreşti, 
poate constata existenţa unei cauze care înlătură răspunderea penală şi poate dispune 
neînceperea urmăririi penale sau scoaterea de sub urmărirea penală în temeiul art. 
10 respectiv art. 11 din Codul de procedură penală.

Dispoziţiile art. 11 alin. (1) şi alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 
enumeră situaţiile care înlătură caracterul contravenţional al faptei. Ele sunt aceleaşi 
ca şi cele menţionate în Codul penal, respectiv legitima apărare, starea de necesitate, 
constrângerea fizică sau morală, cazul fortuit, iresponsabilitatea, beţia involuntară 
completă, eroarea de fapt, minoritatea, la care se adaugă o cauză specifică dreptului 
contravenţional, infirmitatea, dacă are legătură cu fapta săvârşită. Pentru ca principiul 
legalităţii să poată fi respectat, este necesar a fi definită fiecare dintre aceste cauze. 
Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 nu defineşte cauzele de înlăturare a răspunderii 
contravenţionale. Datorită legăturii istorice a contravenţiei cu infracţiunea, se impune 
preluarea definiţiilor existente în art. 44-51 din Codul penal. 

Legalitatea răspunderii presupune respectarea unor reguli procedurale şi a 
principiului prezumţiei de nevinovăţie.

9 În sentinţa civilă nr. 288/1955 a Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti în Ţiclea (1997, pp. 40-41).
10 În sentinţa civilă nr. 1138/1996 a Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti în Ţiclea (1997, p. 50).
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Dreptul la apărare este un principiu procedural ce trebuie considerat aplicabil în 
materie contravenţională datorită caracterului punitiv al sancţiunii. În Ordonanţa 
nr. 2/2001 nu există dispoziţii exprese privind modalitatea de constatare a 
contravenţiilor sau garanţii procedurale ale particularilor în timpul unei investigaţii 
privind respectarea legalităţii astfel încât vor fi considerate aplicabile dispoziţii 
constituţionale şi ale Convenţiei Europene a Drepturilor Omului care sunt respectate 
în cursul urmăririi sau cercetării penale. Astfel, orice investigaţie va putea fi 
efectuată cu respectarea inviolabilităţii domiciliului şi a secretului corespondenţei 
în condiţiile art. 27 şi art. 28 din Constituţia României şi art. 100-107 din Codul 
de procedură penală. 

Respectând dispoziţiile art. 6 paragraful (3) din Convenţia Europeană a Drepturilor 
Omului, ar fi necesar ca înainte de aplicarea sancţiunii contravenţionale, autorului 
faptei ilicite să i se aducă la cunoştinţă încălcarea dispoziţiilor legale şi să i se dea 
posibilitatea de a se apăra, inclusiv prin administrarea de probe în apărarea sa. 
Dispoziţiile art. 16 alin. (7) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 prevăd doar că, 
în momentul încheierii procesului-verbal de contravenţie, agentul constatator este 
obligat să aducă la cunoştinţa contravenientului dreptul de a face obiecţiuni cu 
privire la conţinutul actului de constatare, obiecţiuni care sunt consemnate distinct în 
procesul-verbal la rubrica „alte menţiuni”, sub sancţiunea nulităţii procesului-verbal. 
Prin urmare, dreptul contravenientului de a formula obiecţiuni există când deja s-a 
trecut la întocmirea procesului-verbal de contravenţie, când agentul constatator şi-a 
format convingerea asupra săvârşirii faptei ilicite, nu înainte de aceasta. Pe de altă 
parte, procesul-verbal de contravenţie poate fi încheiat şi în lipsă, situaţie pentru 
care nu există nici o dispoziţie în cuprinsul Ordonanţei Guvernului nr. 2/2009 care 
să asigure dreptul la apărare. Limitarea strict la dispoziţiile Ordonanţei Guvernului 
nr. 2/2001, fără a avea în vedere principiul general al dreptului la apărare, poate avea 
consecinţe ireparabile pentru cel căruia i se aplică sancţiunea. Astfel, în ipoteza 
în care un agent constatator al Gărzii de Mediu se prezintă la sediul unei societăţi 
comerciale şi ridică probe de apă, le analizează la sediul autorităţii publice şi apoi 
comunică persoanei juridice procesul-verbal de contravenţie întocmit în lipsa 
reprezentantului său, persoana juridică va fi în imposibilitate de a se apăra, deoarece 
probele de apă ridicate de agentul constatator vor fi alterate deja la data comunicării 
procesului-verbal de contravenţie şi persoana juridică este în imposibilitate de a 
administra o eventuală contraexpertiză asupra aceloraşi probe.

În practica judiciară au existat hotărâri în care instanţele au făcut aplicarea 
dispoziţiilor art. 6 paragraful (3) din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului 
privind dreptul la apărare, decizând, spre exemplu, că este lovit de nulitate absolută 
procesul-verbal de contravenţie semnat de o persoană care nu înţelege limba în care 
acesta a fost redactat, fără a fi informat de un interpret asupra acuzaţiei îndreptate 
împotriva sa11.

11 Tribunalul Buzău, Decizia civilă nr. 372/R/2008, [Online] disponibil la adresa http://portal.
just.ro/JurisprudentaVizualizare.aspx?id_speta=12108 accesat la 16 august 2010.
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Dreptul la apărare include în dreptul penal şi dreptul de abţinere de la orice declaraţii 
prin care o persoană s-ar putea incrimina. Acest drept este ocrotit în legislaţia noastră 
contravenţională doar prin legi speciale, ceea ce susţine afirmaţia noastră privind 
aplicarea cu caracter de generalitate a acestui principiu în aceleaşi condiţii ca şi în 
dreptul penal. Spre exemplu, în Titlul III şi Titlul VII al Codului de procedură fiscală 
sunt conţinute dispoziţii procedurale, între care regăsim reglementat dreptul organelor 
fiscale de a solicita informaţii de la contribuabil, de la alte persoane, de la bănci (art. 52 
şi 53). Sunt reglementate de asemenea dreptul organelor fiscale de a folosi ca mijloace 
de dovadă, pe lângă înscrisuri, şi expertiza sau cercetarea la faţa locului, precum şi 
condiţiile pentru obţinerea diverselor mijloace de dovadă (art. 49, art. 54-56). Codul 
de procedură fiscală conţine şi prevederi care ocrotesc drepturile contribuabilului, 
cum sunt dreptul de a numi propriul expert în cazul administrării probei cu expertiza 
contabilă (art. 54 alin. 2), dreptul soţului sau rudelor contribuabilului precum şi a 
altor persoane de a refuza furnizarea de informaţii în legătură cu acesta (art. 57 şi 58), 
dreptul de a fi informat despre inspecţia fiscală (art. 99 şi 100), dreptul la asistenţă 
juridică sau de specialitate pe durata inspecţiei fiscale (art. 104 alin.3), dreptul de a 
fi informat despre concluziile inspecţiei şi dreptul contribuabilului de a-şi exprima 
punctul de vedere cu privire la acestea (art. 105).

În dreptul comparat se remarcă legislaţia olandeză, care a constituit un model 
pentru unele state est-europene12. Legea generală a administraţiei adoptată în 1994 
cuprinde în capitolul 5 dispoziţii detaliate privind drepturile şi obligaţiile agenţilor 
constatatori. Sunt reglementate obligaţia agentului de a se legitima în acţiunile 
sale şi de a acţiona în limite rezonabile potrivit îndatoririlor ce-i revin, dreptul de 
a pătrunde cu echipamentul necesar şi împreună cu persoanele desemnate de el în 
orice loc chiar şi fără consimţământul ocupantului, cu excepţia locuinţelor, putând 
beneficia de concursul forţelor de ordine atunci când este necesar. Dacă inspecţia 
bunurilor sau prelevarea de probe nu se pot efectua pe loc, pot fi ridicate bunuri, 
în schimbul unei chitanţe. Bunurile ridicate trebuie înapoiate în cel mai scurt timp 
posibil iar cel controlat trebuie informat de îndată asupra rezultatelor controlului. Cei 
controlaţi au datoria de a coopera şi de a răspunde solicitărilor agentului, cu excepţia 
cazului în care protejează un secret profesional. În Italia, dispoziţii procedurale 
în legătură cu constatarea încălcării normelor de drept administrativ şi aplicarea 
sancţiunilor administrative se regăsesc cu precădere în Legea nr. 689/1981. Sunt 
menţionate ca drepturi ale persoanei private dreptul de informare imediată despre 
faptul că s-a demarat o procedură care se poate finaliza cu aplicarea unei sancţiuni, 
dreptul de a evita sancţiunea în cazul recunoaşterii vinovăţiei şi achitării unei treimi 
din valoarea maximă a amenzii prevăzute de lege pentru fapta săvârşită, dreptul la 
apărare care include accesul la propriul dosar, exprimarea opiniei proprii, depunerea 
unor documente în apărare. Pentru administraţia publică este consacrat principiul 

12 Legea generală a administraţiei adoptată în Olanda în anul 1994 a constituit modelul 
pentru Codul de procedură administrativă (Haldusmenetluse seadus) care a intrat în 
vigoare în Estonia în anul 2002.
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separării competenţelor, în sensul că autoritatea care ia decizia de sancţionare trebuie 
să fie diferită de cea care a cercetat şi constatat încălcarea legii. Agenţii constatatori 
au dreptul de a inspecta orice bunuri şi locaţii, cu excepţia domiciliului şi reşedinţei, 
dreptul de a conduce supravegheri, de a fotografia, de a realiza expertize tehnice, de a 
confisca bunuri ca măsură preventivă. Agenţii constatatori au obligaţia de a întocmi 
un raport privind cercetarea şi metodele utilizate şi de a-l înainta autorităţii care va 
lua decizia aplicării unei sancţiuni.

Sunt de remarcat dispoziţiile procedurale de natură administrativă din dreptul 
comparat, care asigură dreptul la apărare prin aplicarea principiului obiectivităţii 
potrivit căruia autoritatea care aplică sancţiunea trebuie să fie diferită de cea care 
constată încălcarea legii. Este o reflectare a normelor dreptului penal potrivit cărora 
cercetarea faptei şi aplicarea sancţiunii sunt efectuate de autorităţi publice distincte, 
Ministerul Public, respectiv instanţele de judecată. Referindu-se la procedura înaintea 
instanţei de judecată, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a arătat în cauzele 
Demicoli contra Maltei (1991) şi Kyprianou contra Ciprului (2005) că procedura de 
„sfidare a curţii” (asemănătoare cu procedura amenzii judiciare aplicate în dreptul 
nostru de judecător în temeiul dispoziţiilor art. 1081 alin. (1) punctul 1) nu este 
compatibilă cu garanţia dreptului la un proces echitabil, datorită confuziei rolurilor 
de reclamant, martor, procuror şi judecător din cadrul acestei proceduri, în care fapta 
se constată şi se sancţionează imediat. Aceleaşi considerente sunt aplicabile şi în 
cazul aplicării sancţiunii contravenţionale, potrivit procedurii descrise de Ordonanţa 
Guvernului nr. 2/2001, când o sancţiune cu caracter represiv-intimidant se constată 
şi se aplică de aceeaşi persoană (agentul constatator).

O componentă importantă a principiului legalităţii răspunderii în dreptul penal 
este principiul prezumţiei de nevinovăţie. Chiar dacă în literatura de specialitate 
s-au făcut deja pertinente aprecieri cu privire la incidenţa acestui principiu în 
dreptul contravenţional (Popescu, 2002, pp. 201-206), dorim să subliniem unele 
aspecte. Principiul presupune, în esenţă, faptul că sarcina probei aparţine acuzării 
şi orice îndoială trebuie să profite inculpatului conform adagiului in dubio pro 
reo. Pronunţându-se în legătură cu aplicarea prezumţiei de nevinovăţie în materia 
sancţiunilor administrative, în cauza Salabiaku împotriva Franţei (1988) Curtea 
Europeană a Drepturilor Omului a stabilit că prezumţia de nevinovăţie nu este una 
absolută, de vreme ce în fiecare sistem de drept sunt operante prezumţii de drept 
sau de fapt, iar Convenţia nu le interzice în principiu, atâta timp cât statele respectă 
anumite limite şi nu încalcă drepturile apărării. În mod evident, însă, interpretarea 
deciziei Curţii nu poate fi făcută în sensul că, în cazul faptei cercetate, în legătură cu 
încălcarea unei norme care apără o valoare socială de mare importanţă, principiul 
prezumţiei de nevinovăţie nu va fi aplicabil, mai ales atunci când datorită acestui 
fapt sancţiunea este una mai grea. Oricum, circumstanţierea va avea în vedere toate 
elementele de probaţiune13. În dreptul nostru, în lipsa unor prevederi specifice în 

13 În cauza Salabiaku împotriva Franţei (1988) s-a pus problema prezumţiei intenţiei de a 
introduce fraudulos în ţară substanţe interzise, dedusă însă din faptul că acestea au fost 
găsite în bagajul reclamantului, fapt coroborat cu alte elemente constatate în cauză.
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Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001, este aplicabil principiul prezumţiei de adevăr 
a actului administrativ, respectiv a procesului-verbal de contravenţie, revenind 
contravenientului sarcina de a răsturna această prezumţie prin probe administrate, 
respectând regulile de probaţiune conform art. 1169-1206 din Codul civil şi ale 
Codului de procedură civilă. De foarte multe ori, însă, această situaţie pune persoanele 
în imposibilitate evidentă de a se apăra, spre exemplu, în cazul unor contravenţii 
la legea circulaţiei, în care agentul constatator susţine că şoferul a condus fără a fi 
asigurat cu centura de siguranţă, sau a efectuat o depăşire pe linia continuă, sau 
nu a respectat semnele de circulaţie din intersecţie, şoferul fiind singur în maşină 
ori însoţit de un membru al familiei care nu va putea depune mărturie în cazul în 
care autoritatea pârâtă se opune în conformitate cu dispoziţiile art. 189 alin. (1) 
punctele 1 şi 2 din Codul de procedură civilă.

În practica judiciară, în lipsa unor dispoziţii procedurale exprese, hotărârile 
judecătoreşti au pus în evidenţă abordări diverse. În unele situaţii instanţele au 
acordat o forţă superioară prezumţiei de adevăr a procesului-verbal de contravenţie, 
aducându-l, practic, la valoarea unei prezumţii absolute, spre exemplu, în cazul 
unei plângeri împotriva procesului-verbal de contravenţie prin care petentul a 
fost amendat pentru că, la o anumită dată, depozitase resturi de materiale de 
construcţie pe un teren proprietate particulară, cu ajutorul unei autobasculante. În 
procesul-verbal de contravenţie se menţiona că fapta a fost constatată de agentul 
constatator la două zile după ce fusese săvârşită, ca urmare a înştiinţării autorităţii 
publice de către un vecin. Petentul a solicitat proba cu martori pentru a face dovada 
că autovehiculul despre care se făcea vorbire în procesul-verbal de contravenţie 
fusese imobilizat pe parcursul a două zile, între care şi data săvârşirii contravenţiei, 
conform procesului-verbal de contravenţie, în interiorul unei balastiere, la distanţă 
considerabilă de locul depozitării materialelor de construcţie. Instanţa a respins 
cererea în probaţiune, cu motivarea că este irelevantă data săvârşirii faptei, ea 
putând fi săvârşită şi la o altă dată decât cea consemnată în procesul-verbal14. Este 
greşită respingerea cererii în probaţiune, nu numai pentru că în conformitate cu 
dispoziţiile art. 17 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 data săvârşirii contravenţiei 
este un element esenţial, dar mai ales pentru că prezumţia de adevăr a procesului-
verbal de contravenţie se bazează pe faptul că agentul constatator constată prin 
propriile sale simţuri încălcarea legii. În caz contrar, el ar trebui să menţioneze în 
procesul-verbal datele de identificare complete ale persoanei care a fost martor la 
săvârşirea contravenţiei, sarcina probei revenind în faţa instanţei autorităţii publice, 
în cazul în care procesul-verbal este contestat.

Într-o altă situaţie, instanţa a apreciat că sancţiunea amenzii în cuantum de 360 
de lei însoţită de reţinerea permisului de circulaţie pentru o perioadă de 60 de zile 
reprezintă o sancţiune de o severitate care o încadrează în noţiunea de acuzaţie în 
materie penală, ţinând cont şi de faptul că a fost aplicată unei persoane care îşi câştigă 

14 Judecătoria Cluj-Napoca, Sentinţa civilă nr. 11251/2005, nepublicată.
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existenţa din activitatea de taximetrie, cu consecinţa că petentul care a contestat 
sancţiunea ar trebui să se bucure de prezumţia de nevinovăţie iar sarcina probei ar 
cădea în sarcina autorităţii publice15. Cu toate acestea, arată aceeaşi instanţă de judecată, 
valoarea socială protejată de legiuitor – siguranţa pe drumurile publice – este una foarte 
importantă iar fapta de a circula pe contrasens prezintă o gravitate deosebită, putând 
conduce la producerea de grave accidente de circulaţie. Instanţa concluzionează că 
garanţia procesuală conferită de art. 6 alin. 3 din Convenţia Europeană a Drepturilor 
Omului nu are un caracter absolut deoarece limitele până la care funcţionează 
prezumţia de nevinovăţie şi conţinutul obligaţiei autorităţilor de a suporta sarcina 
probei se raportează la fiecare caz în parte. Apreciem eronate concluziile instanţei 
întrucât libertatea de apreciere a instanţei există în calificarea sancţiunii ca fiind o 
acuzaţie în materie penală sau nu, pentru a nu lipsi de eficienţă orice proces-verbal 
de contravenţie şi a lăsa nepedepsite anumite fapte antisociale. O dată ce instanţa 
a calificat, însă, sancţiunea ca o „acuzaţie în materie penală”, toate principiile care 
însoţesc această calificare trebuie respectate, nefiind la latitudinea judecătorului să 
aprecieze în ce limite funcţionează principiul prezumţiei de nevinovăţie, mai ales că 
săvârşirea faptei este contestată de cel sancţionat. În materia dreptului penal, chiar 
dacă o faptă penală ar fi privită ca lipsită de pericolul social al unei infracţiuni, potrivit 
dispoziţiilor art. 181 din Codul penal, o amendă administrativă, oricât de redusă, nu ar 
putea fi aplicată de organul de urmărire penală în lipsa administrării unei probaţiuni 
solide privind vinovăţia celui învinuit. Apreciem corectă soluţia Tribunalului Buzău 
anterior menţionată. Depăşirea vitezei legale prin localitate este o faptă la fel de gravă, 
cu acelaşi potenţial ridicat de producere a unor accidente, dar acest fapt nu înseamnă 
că garanţiile procedurale (în speţă aducerea la cunoştinţă a acuzaţiei în limba pe 
care cel ce urmează a fi sancţionat o cunoaşte) nu trebuie respectate în cazul în care 
sancţiunea este calificată ca o acuzaţie în materie penală. 

Există situaţii în care constatarea contravenţiei se face prin mijloace tehnice, ale 
căror date pot fi stocate. Este, spre exemplu, cazul înregistrărilor de imagini pentru 
depăşirea vitezei legale. În aceste situaţii, s-a admis că cererea petentului de obligare a 
autorităţii publice la depunerea înregistrărilor care dovedesc fapta trec sarcina probei 
în sarcina autorităţii publice. Unele instanţe au apreciat chiar că este nul procesul-
verbal de contravenţie încheiat pentru sancţionarea depăşirii vitezei legale dacă din 
cuprinsul acestuia lipsesc menţiunile privitoare la autovehiculul pe care este montat 
aparatul de înregistrare a vitezei, seria aparatului, certificatul de verificare metrologică16. 

15 Judecătoria Sectorului 6 Bucureşti, Sentinţa civilă nr. 1367/2008, [Online] disponibil la 
adresa http://portal.just.ro/JurisprudentaVizualizare.aspx?id_speta=13437, accesat la 
10 septembrie 2010.

16 Problema a fost ridicată de Curtea de Apel Craiova în cadrul întâlnirii din 19 noiembrie 
2008 dintre conducerea CSM şi membrii Comisiei „Unificarea practicii judiciare” cu 
preşedinta Secţiei de Contencios Administrativ şi Fiscal de la Î.C.C.J., reprezentantul 
Secţiei Comerciale a Î.C.C.J., reprezentanta P.Î.C.C.J. şi preşedinţii secţiilor comerciale 
şi ai secţiilor de contencios administrativ şi fiscal ale curţilor de apel având ca obiect 
unificarea practicii judiciare (Consiliul Superior al Magistraturii).
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Asemenea menţiuni sunt legate de descrierea faptei, în sensul evidenţierii legalităţii 
condiţiilor în care a fost constatată. 

În opinia noastră, o soluţie privind echilibrul între prevenirea-pedepsirea unor 
încălcări ale legii şi respectarea dreptului la apărare sau a prezumţiei de nevinovăţie 
nu va putea fi găsită doar pe tărâm normativ. Este necesară conştientizarea agenţilor 
constatatori asupra necesităţii corectitudinii în aplicarea sancţiunilor (chiar prin 
aplicarea unor sancţiuni agentului constatator al cărui proces-verbal a fost anulat ca 
nelegal) şi asupra respectării dreptului la apărare în aşa fel încât să nu existe motive de 
anulare a procesului-verbal de contravenţie pe acest temei. În cazul situaţiilor unde se 
prezumă că respectarea acestor principii ar face imposibilă aplicarea sancţiunii (spre 
exemplu, este dificil de stabilit dacă autoturismul a fost nelegal parcat de proprietarul 
acestuia sau de o altă persoană), sancţiunile trebuie să fie suficient de reduse (fără a 
fi însă lipsite cu totul de importanţă) pentru a nu putea fi încadrate în noţiunea de 
„acuzaţie în materie penală”.

O altă situaţie care poate ridica probleme de aplicare a dispoziţiilor art. 6 paragraful 
(3) al Convenţiei Europene a Drepturilor Omului, este cea a plângerii împotriva 
procesului-verbal de contravenţie în cazul unui accident de circulaţie. Dispoziţiile art. 
33 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 arată că, în cazul în care fapta a avut 
ca urmare producerea unui accident de circulaţie, judecătoria va cita şi societatea de 
asigurări menţionată în procesul-verbal de constatare a contravenţiei (se subînţelege 
că este vorba de asigurătorul contravenientului). Potrivit dispoziţiilor art. 119 din 
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, republicată, în cazul în care fapta 
unui conducător de autovehicul sau tramvai a avut ca urmare producerea unui accident 
de circulaţie, instanţa de judecată învestită cu soluţionarea cauzei va cita unitatea 
de poliţie din care face parte agentul constatator, părţile implicate în eveniment şi 
societatea de asigurare. Practica a fost neunitară în privinţa calităţii în care este chemată 
în instanţă cealaltă persoană implicată în accidentul de circulaţie. Unele instanţe au 
interpretat textul legal în sensul că au citat din oficiu cealaltă persoană implicată în 
accidentul de circulaţie în calitate de martor. Principalul element care a determinat 
această interpretare a fost principiul disponibilităţii care guvernează procedura civilă, 
aplicabilă soluţionării plângerilor în materie contravenţională, astfel încât instanţa 
nu poate introduce, din oficiu, o persoană în calitate de parte în procesul civil. Cât 
priveşte calitatea procesuală a societăţii de asigurare a contravenientului, aceasta a 
fost lămurită prin Decizia nr. I din 28 martie 2005, pronunţată în recurs în interesul 
legii, de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, referitoare la calitatea procesuală a societăţii 
de asigurare în soluţionarea laturii civile a procesului penal, stabilindu-se că aceasta 
este introdusă în cauză în calitate specială de asigurător, datorită raporturilor juridice 
existente în temeiul art. 57 alin. (1) din Legea nr. 136/1995. Introducerea în cauză 
a celeilalte persoane implicate în accident în calitate de martor ştirbeşte dreptul la 
apărare atât al petentului, cât şi al acestei persoane dacă instanţa apreciază că plângerea 
contravenţională este întemeiată. Dacă agentul constatator nu este de faţă la producerea 
unui accident de circulaţie într-o intersecţie, el va stabili vinovăţia ca urmare a 
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declaraţiilor persoanelor implicate în accident, niciuna din aceste declaraţii neavând 
valoare de probă. Raţionamentul agentului se va baza, în general, pe semnalizarea din 
intersecţie  raportată la drumul pe care se afla fiecare dintre părţi şi în cele mai multe 
cazuri îl va considera vinovat pe cel care nu avea prioritate la traversarea intersecţiei. 
În cazul contestării procesului-verbal de contravenţie, declaraţia celeilalte persoane 
implicate în accident va avea o forţă juridică superioară, fiind considerată „probă”, în 
comparaţie cu afirmaţiile petentului care vor trebui susţinute cu mijloace de probă. 
Cealaltă persoană implicată în accidentul de circulaţie este direct interesată de soluţia 
plângerii contravenţionale, întrucât în măsura în care aceasta este admisă, rezultă că el 
este vinovat de producerea accidentului şi, pe cale de consecinţă, va fi ulterior obligat 
la repararea prejudiciului. Pe de altă parte, dacă în urma probaţiunii administrate 
instanţa fondului admite plângerea şi anulează procesul-verbal de contravenţie pentru 
motivul că nu contravenientul se face vinovat de producerea accidentului, cealaltă 
persoană implicată nu va cunoaşte această soluţie şi nici nu va fi în drept să o conteste, 
după cum nu a avut nici posibilitatea ca la fond să administreze contraprobe faţă de 
probele administrate de petent. Asigurătorul celeilalte persoane implicate nu va avea 
nici el posibilitatea de a se apăra, urmând a răspunde pentru asiguratul său dacă este 
admisă plângerea petentului.

Concluzionând, apreciem că, deşi legislaţia este deficitară sau în contradicţie cu 
principiile care garantează drepturile fundamentale în raport cu „acuzaţia în materie 
penală”, sub aspectul respectării conţinutului principiului legalităţii care guvernează 
şi dreptul contravenţional, există suficiente temeiuri ca lacunele legislative să fie 
completate cu principii consacrate în dreptul penal.
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