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Intro

Orice persoană are dreptul
 la libertate de întrunire paşnică şi la libertate de asociere... 
(Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, art. 11, alin. 1)

 Acest ghid a luat naştere ca urmare a numeroaselor discuţii dintre 
Centrul de Acţiune pentru Egalitate şi Drepturile Omului (ACTEDO) 
şi Colectivul Robin Hoodie cu privire la dreptul de acces la justiţie al 
persoanelor sancţionate contravenţional pentru participarea la adunări 
publice în Cluj-Napoca.

 Dreptul la libertate de întrunire paşnică este un drept al omului, 
înscris în cele mai importante instrumente internaţionale şi europene 
de protecţie a drepturilor omului. Însă, acest drept nu ar putea fi 
realizat în practică dacă nu ar exista mecanisme de acces la justiţie la 

îndemâna persoanelor a căror libertate de întrunire a fost încălcată. 
O componentă esenţială a accesului la justiţie este disponibilitatea 
informaţiei juridice, iar ghidul de faţă se înscrie într-o serie de eforturi 
ale ACTEDO, ca ONG care promovează drepturile omului, de a pune 
la dispoziţie informaţii juridice utile persoanelor care sunt victime ale 
încălcărilor drepturilor omului.

 Autoarele acestui ghid sunt Dana Ududec (avocat), Adela 
Dumbrăvan și Andreea Hoțopan (juriști ACTEDO). De asemenea, 
ghidul a beneficiat de contribuţia Colectivului Robin Hoodie, care 
a oferit testimoniale şi feedback esenţial pentru transformarea 
informaţiei juridice pe cât posibil într-un limbaj accesibil publicului 
larg. Nu în ultimul rând, îi mulţumim Iuliei Pascu, pentru sprijinul și 
implicarea intensă în finalizarea acestui ghid. Designul ghidului a fost 
realizat de Zsófia Szegedy.

Cum folosești ghidul: Ghidul este conceput sub 
forma unor întrebări şi răspunsuri tematice – de la 
informaţii cu privire la legile aplicabile manifestaţiilor 
publice, la paşii concreţi pentru contestarea unei 
amenzi şi diversele tipuri de documente pe care 
trebuie să le redactezi atunci când vrei să începi 
un proces. De asemenea, ghidul conţine scheme 
simplificate, precum şi anexe cu legile relevante, 
modele de plângere şi alte documente utile.

http://actedo.org/ro/
https://acasacluj.noblogs.org/category/anti-represiune/
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Important! Acest ghid reprezintă un demers al unei 
organizaţii neguvernamentale care are ca obiectiv 
promovarea drepturilor omului şi nu substituie în 
niciun caz asistenţa juridică profesionistă din partea 
unui avocat sau consilier juridic. 

 

E dreptul tău de a contesta
o amendă! 

 Atunci când participi la o manifestaţie publică şi eşti amendat, ai 
tot dreptul să conteşti amenda în instanţă. Poţi cere judecătorului să 
anuleze procesul-verbal prin care ţi s-a aplicat amenda sau îi poţi cere 
să transforme amenda în avertisment. Mijlocul prin care faci acest 
lucru se numeşte în general plângere contravenţională, iar acest ghid 
îţi oferă explicaţii şi instrucţiuni pentru a te ajuta să îţi foloseşti dreptul 
fundamental de acces la justiţie atunci când eşti sancţionat în legătură 
cu participarea la o manifestaţie publică.

Explicaţie juridică:  Regulile pe care le vom 
discuta în acest ghid se împart în 3 categorii:

1. Legile în care se găsesc motivele (temeiurile) 
pentru care poţi fi sancţionat. Prin aceste legi 
se interzic anumite comportamente (de ex.  
Legea nr. 60/1991 privind organizarea şi desfăşurarea 
adunărilor publice interzice „instigarea prin orice 
mijloace, iniţierea sau recurgerea la acţiuni violente 
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sau alte manifestări, cu intenţia de zădărnicire ori 
tulburare, în orice mod, a adunărilor publice”1).

2. Legile care stabilesc regulile ce trebuie       
respectate atunci când are loc sancţionarea. 
Aici, Ordonanţa nr. 2/2001 privind regimul juridic 
al contravenţiilor conţine regulile generale care 
stabilesc definiţia contravenţiei, competenţele 
diferitelor autorităţi, tipurile de sancţiuni, aplicarea 
şi atacarea sancţiunilor contravenţionale etc. 
Aşadar, atunci când vrei să afli ce reguli trebuie 
urmate de către agentul constatator, cum trebuie 
să arate procesul-verbal şi cum îl poţi ataca, găseşti 
răspunsurile în O.G. nr. 2/20012.

3. Legile care stabilesc modul în care va avea 
loc, în instanţă, procesul prin care tu conteşti 
sancţiunea care ţi s-a aplicat. Aici, legea cea mai 
importantă este Codul de procedură civilă 3.

 

1 Articolul 26 lit. e), Legea nr. 60/1991 privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor
 publice, disponibilă aici.  
2 Disponibilă aici.  
3 Codul de procedură civilă, disponibil aici.

La finalul ghidului vei găsi anexate legile relevante pe care le-am  
discutat în acest ghid. Nu strică să le ai cu tine atunci când mergi 
în instanță, ca să-i poți arăta judecătorului pe ce texte juridice îți 
întemeiezi argumentele. 

Atenție: Acest ghid se referă doar la contestarea 
sancţiunilor contravenţionale. Dacă faptele de care 
eşti acuzat au o gravitate mai mare şi reprezintă 
infracţiuni, atunci se aplică regulile din domeniul 
penal4.

4 Codul penal, disponibil aici şi Codul de procedură penală, disponibil aici. 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/1532
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/29779
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/169940
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/109855
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/175388
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Schema procesului în instanță 
prin care ceri anularea

procesului verbal

ÎNAINTE SĂ AJUNGI ÎN INSTANȚĂ

Primești procesul-verbal (amenda) - prin înmnânare la faţa 
locului sau prin poştă.

Ai la dispoziţie 15 zile să ceri anularea procesului-verbal sau 
micşorarea/schimbarea sancţiunii – începe să îţi scrii
argumentele!

După ce ai scris cererea de chemare în judecată şi ai strâns 
toate probele, plăteşti taxa de timbru (vezi instrucţiunile din 
ghid).

Cererea e gata! Ce depui la instanţă / trimiţi prin poştă: 1) 
Cererea de chemare în judecată, 2) Probele, 3) Dovada în 
original a plăţii taxei de timbru.

Ce se întâmplă mai departe?
1. Instanța verifică cererea de chemare în judecată.
2. Instanţa va trimite o copie a plângerii tale şi pârâtului.
3. Pârâtul are 25 de zile la dispoziţie să depună o 
întâmpinare.
4. Primeşti copie de pe întâmpinare şi ai 10 zile la dispoziţie 
să redactezi un răspuns la întâmpinare pe care să îl trimiţi
instanţei.
5. În 3 zile de la primirea răspunsului la întâmpinare
instanța fixează primul termen de judecată.

Atenţie! Dacă lipseşte o informaţie/un document sau ai 
greşit ceva, vei primi de la instanţă o adresă prin poştă prin 
care ți se cere ca în maxim 10 zile să faci completările/co- 
recturile necesare. Dacă nu respecţi termenul de 10 zile, 
cererea trimisă ţi se anulează!

PROCESUL ÎN FAŢA INSTANŢEI

După ce s-a stabilit primul termen de judecată, primeşti o 
citaţie la adresa de domiciliu/de corespondenţă. Pe citaţie 
sunt scrise data, ora şi camera unde va avea loc procesul.
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Poți verifica online (portal.just.ro) câte dosare sunt examinate 
de instanţă în ziua respectivă şi la ce număr de ordine eşti 
tu (cauţi după instanţă, şi apoi după şedinţe). Pe Portal Just 
îţi poţi căuta numărul dosarului – vei găsi informaţii foarte 
utile despre procesul tău (când trebuie să vii în instanţă, ce 
soluţii s-au dat etc.)

Atenţie! Chiar dacă lista de dosare este lungă în şedinţa în 
care este şi dosarul tău, trebuie să ajungi la ora indicată în 
citaţie pentru că nu ai cum să ştii cât durează discutarea 
dosarelor dinaintea ta.

PRIMUL TERMEN

Fii foarte atent/ă să auzi când va fi strigat dosarul tău şi mergi 
imediat în faţa judecătorilor, răspunzând „prezent/ă”. Dacă 
nu ai avocat, spune că eşti prezent/ă personal şi că nu ai 
asistenţă juridică.

La primul termen se discută chestiuni de procedură. De 
exemplu, dacă ai plătit taxa de timbru, dacă mai ai alte 
probe decât cele indicate în cerere, dacă părţile şi-au trimis 
documentele la timp, dacă s-au citat martorii etc. Dacă nu 

eşti sigur/ă că înţelegi anumite chestiuni procedurale
juridice, spune-i judecătorului că ai nevoie de lămuriri 
întrucât nu eşti însoţit de avocat şi nu ai studii juridice.

După ce se termină discuţiile despre procedură, ţi se dă 
cuvântul să îţi susţii cererea. Trebuie să ai deja pregătit un 
discurs care se împarte în 4 momente: 1) Spui pe scurt ce 
doreşti de la instanţă (ex: anularea procesului-verbal), 
2) Descrii pe scurt situaţia de fapt, 3) Expui succint cele mai 
importante argumente, 4) Repeţi ce îţi doreşti de la instanţă.

Când ai terminat de vorbit, i se dă cuvântul adversarului 
(pârâtul). Apoi, ţi se dă cuvântul ţie dacă ai observaţii faţă 
de ce a spus pârâtul, apoi are şi pârâtul ocazia să mai facă 
precizări. Este posibil ca judecătorul să aibă întrebări directe 
pentru tine, şi trebuie să fii pregătit/ă să îi răspunzi pe loc.

ALTE TERMENE – este posibil ca procesul să nu se 
finalizeze la primul termen, deci trebuie să fii pregătit/ă să 
fii chemat/ă din nou la instanţă. Atenţie! Nu ţi se vor mai 
trimite citaţii, trebuie să îţi notezi termenul sau să îl verifici 
pe internet.

http://portal.just.ro/SitePages/acasa.aspx
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SOLUŢIA PROCESULUI

Când este convins/ă că a auzit toate argumentele relevante, 
judecătorul spune că „rămâne în pronunţare”, ceea ce 
înseamnă că nu vor mai fi termene, iar tu trebuie să aştepţi 
hotărârea. Soluţia poate veni în aceeaşi zi (verifică pe 
internet!), sau la o dată ulterioară. Dacă verifici pe Portal 
Just, vei vedea doar soluţia pe scurt a procesului tău (ex: 
admite cererea şi anulează procesul-verbal, respinge cererea 
etc.). Dacă vrei să vezi întreaga hotărâre (motivarea), trebuie 
să aştepţi să ţi se comunice prin poştă sau să te duci tu la 
instanţă să ridici o copie.

Ce soluţii poţi primi?

 

DICȚIONAR JURIDIC

 Agent constatator: reprezentantul autorităţii publice care 
constată contravenţia, încheie procesul-verbal şi aplică sancţiunea. 

 Excepţie: În limbaj juridic, excepţia este un tip de argument 
folosit de părţile dintr-un proces. De obicei, excepţiile sunt invocate 
pentru a convinge judecătorul să îţi respingă plângerea fără să audă 
toată povestea ta şi fără să analizeze toate argumentele tale. De exemplu, 
excepţia netimbrării cererii înseamnă că adversarul tău argumentează 
că nu ţi-ai plătit taxa de timbru şi din acest motiv nu mai are rost să 
continue procesul.

 Capăt de cerere: Fiecare dintre lucrurile distincte pe care le ceri 
de la judecător. De exemplu, să anuleze procesul-verbal este un capăt 
de cerere. Dacă vrei și despăgubiri pentru problemele pe care ți le-a 
creat procesul-verbal, atunci ai două capete de cerere. Nu uita - trebuie 
să ai argumente pentru fiecare capăt de cerere. Ele vor fi examinate 
separat de catre instanță.

 Înmânare/Comunicare: Înmânarea reprezină momentul în 
care primeşti procesul-verbal personal, direct de la agentul constatator 
care te-a sancţionat. Comunicarea reprezintă procedura prin care 
primeşti procesul-verbal la o dată ulterioară, de obicei prin poştă.

ADMITE CEREREA
ÎN TOTALITATE 
Felicitări! Însă fii atent/ă! 
Chiar dacă ai câştigat procesul 
în prima instanţă, există şanse 
mari ca Poliţia/Jandarmeria 
să facă apel. Trebuie să te 
pregăteşti atât cu argumentele 
vechi cât şi cu argumente noi, în 
funcţie de conţinutul apelului 
autorităţilor.

ADMITE 
CEREREA ÎN 
PARTE
Se întâmplă dacă 
ai avut mai multe 
capete de cerere şi ţi 
s-au admis doar 
unele (ex: s-a anulat 
procesul-verbal, dar 
nu ţi s-au acordat 
despăgubiri).

RESPINGE 
CEREREA
În acest caz poţi 
ataca hotărârea 
cu apel (e valabil 
şi dacă s-a admis 
cererea în parte şi 
eşti nemulţumit/ă). 
Vezi instrucţiunile 
din ghid.
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 Nulitate: Reprezintă un motiv pentru care procesul-verbal 
poate fi desfiinţat. Este bine de reţinut că, din prisma teoriei juridice, 
există mai multe tipuri de nulităţi şi nu toate duc automat (adică fără 
explicaţii şi probe suplimentare) la anularea procesului. Poţi observa 
aceste diferenţe atunci când discutăm nulităţile din secţiunea 9.1. 
Unele pot fi invocate direct şi pot duce automat la anularea procesului-
verbal, pe când pentru restul nulităţilor trebuie să explici mai în detaliu 
judecătorului că lipsurile respective ţi-au produs vătămări. Pentru a 
înţelege exact diferenţele dintre nulităţi şi cum acestea îţi pot afecta 
rezultatul procesului, îţi recomandăm să soliciţi asistenţă juridică din 
partea unui profesionist din domeniul juridic.

 Pârât/Pârâţi: Pârâtul este persoana pe care o chemi în faţa 
instanţei pentru ca procesul-verbal emis de aceasta să fie anulat sau 
sancţiunea aplicată de aceasta să fie diminuată. Cel mai frecvent, în 
procesele privind sancţiunile contravenţionale aplicate la manifestaţii 
publice sunt chemate în instanţă Inspectoratele Judeţene de Poliţie 
sau Inspectoratele de Jandarmi Judeţene, deoarece aceste instituţii au 
personalitate juridică şi agenţii subordonaţi au atribuţii în domeniul 
asigurării ordinii publice.

 Reclamant: În plângerea contravenţională, tu eşti reclamantul, 
adică cel care formulează cererea de chemare în judecată împotriva 
pârâtului/pârâţilor şi solicită instanţei să pronunţe o soluţie.

 

 Termen: În limbaj juridic, termenul poate avea mai multe 
semnificaţii: 1) Perioada de timp care curge între diferite momente 
procedurale importante în cazul tău, cum ar fi între data comunicării 
procesului-verbal şi data-limită până la care poţi face plângerea;              
2) Ziua stabilită de judecător în care trebuie să te prezinţi în faţa lui/
ei pentru a-ţi susţine plângerea sau ziua în care vor avea loc proceduri 
relevante în procesul tău, ca de exemplu pronunţarea soluţiei.
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1. Pentru ce pot fi sancţionat/ă
la o manifestaţie publică?

 Regulile ce trebuie respectate la o adunare publică sunt cele 
din Legea nr. 60/1991. Găsești textul integral al acestor două legi în 
anexele acestui ghid. De asemenea, ţi se pot aplica şi regulile din Legea 
nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de 
convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice5.

Important!: Nu poţi fi sancţionat decât pentru fapte 
prevăzute şi interzise de lege. Agentul constatator nu 
poate „inventa” contravenţii şi nici nu poate scrie în 
procesul-verbal fapte neconforme cu realitatea.

 

 Agentul constatator – de exemplu, agent de poliţie sau jandarm – 
are obligația:
1. să descrie în procesul-verbal fapta pentru care eşti sancţionat; şi 
2. să se asigure că această faptă se regăseşte şi în lege. 

5 Disponibilă aici.

 Dacă una dintre aceste două condiții lipsește, atunci ai argumente 
pentru anularea sancţiunii. Vezi și întrebarea nr.9. Ce argumente pot 
aduce în sprijinul plângerii mele ?

Explicaţie juridică: Atunci când eşti sancţionat 
pentru o faptă care nu este prevăzută de lege, 
acest lucru reprezintă o încălcare a principiului 
legalităţii. Dacă s-a întâmplat şi în cazul tău, atunci 
o formulare potrivită în plângerea ta ar trebui să 
sune în felul următor: „Procesul-verbal pe care îl 
contest este nelegal întocmit deoarece s-a încălcat 
principiul legalităţii stabilirii şi sancţionării faptei 
contravenţionale”. Sau poţi face o simplă menţiune că 
fapta pentru care ai fost sancţionat nu este prevăzută 
de nicio lege.

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/1534
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2. Cine mă poate sancţiona?

 Contravențiile se constată de către agenții constatatori, care pot 
fi polițiști, ofițeri și subofițeri de jandarmi, precum și de către primari 
sau de împuterniciții acestora, anume desemnați în acest sens6. 

Important! Agentul constatator trebuie să specifice 
în procesul-verbal calitatea sa. Aceasta reprezintă 
o condiție de validitate a procesului verbal de 
constatare a contravenției, lipsa ei fiind un motiv 
suficient pentru a anula procesul-verbal. Vezi și 
întrebarea nr. 8. Ce argumente pot aduce în sprijinul 
plângerii mele? 

6 Art. 15 din O.G. nr. 2/2001 coroborat cu art. 27 din Legea nr. 60/1991. 

3. Ce este plângerea 
contravenţională şi ce trebuie să 

conţină

 Plângerea contravenţională este mijlocul juridic prin care se poate 
ataca procesul-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a 
sancţiunii contravenţionale. Această plângere este, de fapt, o cerere 
de chemare în judecată care trebuie să respecte regulile relevante 
din Codul de Procedură Civilă (art.194-204). Această menţiune este 
importantă deoarece nerespectarea acestor reguli procedurale poate 
duce la respingerea sau anularea cererii.

Plângerea contravenţională trebuie să 
conţină7:

1. detalii privind reclamantul: nume şi prenume, 
domiciliu, CNP 

2. obiectul cererii 
3. motivele de fapt şi de drept pe care se bazează   

plângerea

7 Art.194 din Codul de Procedră Civilă.
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4. arătarea dovezilor pe care se bazează plângerea
5. copii de pe înscrisurile care vor fi folosite ca dovezi
6. semnătura reclamantului. 

 Vezi un model de plângere în anexa acestui Ghid. 

 Plângerea se va depune în 2 exemplare, ambele semnate – un 
exemplar pentru dosar şi un exemplar pentru a fi comunicat pârâtului 
(dacă există mai mulţi pârâţi, se depune un număr de exemplare egal 
cu numărul pârâţilor + 1 exemplar care va rămâne la dosarul instanţei). 
Exemplarele vor fi însoţite fiecare de copii de pe înscrisurile care vor 
fi folosite ca probe în proces. Fiecare copie de pe înscrisuri va conţine 
pe fiecare pagină menţiunea „conform cu originalul” şi semnătura ta. 
Regula multiplelor exemplare se aplică şi în cazul în care depui la dosar 
alte tipuri de probe, cum ar fi planşe foto, CD-uri cu materiale video 
etc.

 Este recomandabil ca atunci când depui plângerea şi probele la 
dosar, să ai un dosar personal care să aibă acelaşi conţinut cu dosarul 
care se constituie la instanţă. În dosarul personal vei păstra inclusiv 
toate chitanţele, facturile, recomandatele de primire, plicurile în care 
au fost comunicate acte etc. De asemenea, pe măsură ce procesul 
evoluează şi celelalte părţi depun înscrisuri la dosar, este recomandabil 
să faci copii de pe aceste documente şi să le adaugi în dosarul personal, 
pe care să îl păstrezi acasă/la sediul organizaţiei tale.

Sfat practic: Instanţele din Cluj-Napoca au un 
portal online  unde poţi găsi cele mai importante 
documentele scanate de la dosar. Atunci când 
primeşti citaţia pentru primul termen de judecată, 
primeşti şi o parolă pentru a accesa online aceste 
documente. 

Testimonial: „În ultimii 5-6 ani am primit în jur 
de 20 de amenzi contravenţionale, pe care le-am 
contestat în instanţă. Unele procese le-am câştigat, 
altele le-am pierdut, iar altele încă se judecă.
Uneori trebuie să mă pregătesc pentru un proces 
vechi la care am uitat detaliile. Din cauză că am 
aruncat mereu hârtiile primite într-un sertar, acum 
mi-e foarte greu să aflu istoricul fiecărui proces. De 
acum o să pastrez o ordine în hârtii, ca să îmi fac 
viaţa mai uşoară.”(E.)

http://www.curteadeapelcluj.ro
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4. Unde depun plângerea?

 Plângerea contravenţională se depune la judecătoria în 
circumscripţia căreia a fost săvârşită contraveţia.

Exemplu: Dacă în procesul-verbal este consemnat 
faptul că pretinsa contravenție a fost săvârșită pe raza 
municipiului Cluj-Napoca, plângerea se va depune 
la Registratura Judecătoriei Cluj-Napoca, în timpul 
programului de relaţii cu publicul, sau va fi trimisă 
Judecătoriei prin poştă, prin scrisoare recomandată 
cu confirmare de primire.

INFO: Adresele judecătoriilor din România pot fi 
găsite aici.

Testimonial: „Unul dintre cele mai importante 
lucruri pe care le-am învăţat din experienţa de a 
contesta amenzi primite în urma nesupunerii civice 
a fost importanţa coerenţei. Iar prin coerenţă mă 
refer în primul rând la coerenţa naraţiunii pe care 
persoanele (mai ales când este vorba despre o acţiune 
colectivă) implicate şi-o asumă în faţa instanţei. Or, 
din acest punct de vedere este extrem de importantă 
decizia de a solicita unirea cauzelor (astfel încât toţi 
participanţii să fie judecaţi în cadrul aceluiaşi proces) 
care presupune o naraţiune comună şi martori care 
să susţină această naraţiune.” (B.)

http://portal.just.ro/SitePages/Instante.aspx
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5. În cât timp pot
depune plângerea?

Cum se calculează termenul?

 Termenul în care poți depune plângerea contravențională este de 
15 zile de la data „înmânării” sau „comunicării” procesului-verbal8.

Explicaţie juridică: Din punct de vedere al 
termenului, diferenţa dintre înmânare şi comunicare 
este foarte importantă. Înmânarea reprezină 
momentul în care primeşti procesul-verbal personal 
direct de la agentul constatator  care te-a  sancţionat. 
Comunicarea reprezintă procedura prin care primeşti 
procesul-verbal la o dată ulterioară, de obicei prin 
poştă.

8 Art.31, O.G. nr. 2/2001.

Important!: Atunci când primeşti procesul-verbal 
prin poştă, pentru calcularea termenului contează 
data poştei aplicată prin ştampilă pe plic. Dacă plicul 
a ajuns în cutia ta poştală de la domiciliu, însă tu 
l-ai deschis mai târziu (de exemplu, pentru că nu 
erai acasă sau părinţii tăi cu care locuieşti nu ţi l-au 
arătat la timp), acest lucru nu are relevanţă pentru 
calcularea termenului.

 Modul de calculare a termenului este foarte important, deoarece 
depunerea plângerii după ultima zi a termenului determină automat 
respingerea cererii, fără a se intra pe fondul problemei. 

Explicaţie juridică: „Fondul problemei”, în 
termeni juridici, se referă la conţinutul sau substanţa 
cazului tău pe care îl prezinţi judecătorului. În 
acest ghid, când spunem că nu se intră pe fondul 
problemei, ne referim la faptul că unele chestiuni 
procedurale – cum ar fi nerespectarea termenului de 
depunere a plângerii sau nesemnarea cererii – duc 
la respingerea cazului tău fără ca judecătorul să îţi 
audă argumentele despre amenda pe care ai primit-o 
şi să stabilească dacă ai avut sau nu dreptate.
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 Termenul de 15 zile se calculează „pe zile libere”, ceea ce înseamnă 
că nu intră în calcul ziua în care începe termenul (ziua în care, de 
exemplu, a fost comunicat sau înmânat procesul-verbal de constatare 
şi sancţionare a contravenţiei) şi nici ziua în care se sfârşeşte acest 
termen. În calculul termenului intră zilele de weekend şi zilele de 
sărbători legale – ceea ce înseamnă că nu poţi „sări” cu numărătoarea 
peste aceste zile.

Exemplu: Dacă procesul-verbal a ajuns prin poştă 
la data de 1 martie, atunci termenul de 15 zile se 
calculează astfel:

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17 
(martie)

Datele de 1 martie şi de 17 martie nu se includ. Cele 
15 zile se referă la perioada 2-16 martie. Astfel, 
plângerea poate fi depusă prin poştă (prin scrisoare 
recomandată) sau personal la registratura instanţei 
până cel târziu pe data de 17 martie inclusiv, până la 
închiderea programului poştei sau registraturii.

Dacă data de 17 martie cade într-o zi nelucrătoare, 
termenul se prelungeşte până la următoarea zi 
lucrătoare. De exemplu, dacă 17 martie cade într-o 

zi de duminică, plângerea poate fi trimisă şi luni, 
18 martie. În orice caz, este recomandat să trimiţi 
plângerea cu câteva zile înainte de împlinirea 
termenului.
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6. Trebuie să plătesc
taxă judiciară de timbru?

 Da. Conform art. 19 din O.U.G. nr. 80/2013 privind taxele judiciare 
de timbru9, plângerea contravenţională se taxează cu 20 de lei: În 
materie contravenţională, plângerea împotriva procesului-verbal 
de constatare şi sancţionare a contravenţiei, precum şi calea de atac 
împotriva hotărârii pronunţate se taxează cu 20 lei.

Testimonial: „Am luat o amendă la un protest. 
Deşi am contestat-o la timp, bine argumentat şi cu 
poze care să arate că sunt nevinovată, am uitat să 
plătesc taxa de timbru. Nu-i nimic, aş putea zice. Mi-
au amintit ei printr-o comunicare la 2 luni după că 
ar trebui să plătesc această taxă şi am plătit-o, şi le-
am trimis dovada plăţii la timp. Am fost anunţată 
după alte câteva luni că plângerea mea nu poate 
fi luată în calcul, şi deci urma să trebuiască să-mi 
plătesc amenda, pentru că nu am dat în conformitate 
cu originalul copiile depuse la dosar asa cum ei 

9 Disponibilă aici.

mi-au amintit în comunicarea precedentă. Da! Mă 
anunţaseră! Era scris în corpul comunicării că trebuie 
să plătesc taxa de timbru şi în nota de subsol 
menţionau că obligaţiile mele sunt: plata taxei de 
timbru şi semnarea în conformitate cu originalul a 
copiilor depuse la dosar. Am învăţat că orice foaie 
primită de la instanţă trebuie citită cu atenţie cap-
coadă, foarte atent, altfel ajungi în instanţă să explici 
de ce n-ai avut toate actele în regulă la dosar, în loc 
să ajungi acolo să explici că eşti nevinovat/ă.”(A.)

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/149314
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7. Unde plătesc
taxa judiciară de timbru?

 Taxa de timbru se plăteşte într-un cont special de venituri al bu- 
getului local al unităţii administrativ-teritoriale în care are domiciliul 
cel care depune plângerea10.  O variantă practică este plata taxei la orice 
Oficiu Poştal. Este recomandabil să afli dinainte numărul acestui cont 
şi să mergi la Poştă pregătit/ă.

 Dacă nu ești sigur/ă, sună la Primăria localității tale de domiciliu 
și întreabă „care este contul pentru plata taxei judiciare de timbru? 
Care este CIF-ul Primăriei? Care este adresa Primăriei?” Toate aceste 
informații îți vor fi necesare când completezi mandatul poștal de plată 
a taxei de timbru.
 Nu uita să menționezi pe mandat că plătești taxa de timbru pentru 
plângere contravențională.
 Alte metode de plată:  

- prin bancă
- direct la Primăria de la domiciliul tău

10 Art. 40 din O.U.G. 80/2013.

Testimonial: „Acum câteva luni am luat o amendă 
contravenţională în municipiul Deva, pentru afişarea 
unor slogane pe faţada unei clădiri. Am depus 
contestaţie aşa cum mai făcusem înainte şi am plătit 
taxa de timbru într-un cont din Deva. După câteva 
săptămâni am primit în plic banii plătiţi pe taxa de 
timbru. Cumva, procesul a continuat [cu taxa de 
timbru neplătită – n.a.]. Nu am înţeles niciodată de 
ce au venit înapoi acei bani. Acum ştiu, şi nu o să 
mai greşesc pentru că a doua oară nu o să fiu la fel de 
norocos: taxa de timbru se plăteşte mereu în contul 
special aparţinând oraşului de reşedinţă, nu cel al 
oraşului unde a fost primită amenda.” (D.)



34 35

8. Sunt obligat/ă să mă prezint
la ședința de judecată?

 Nu, dar este recomandabil să fii acolo în persoană pentru a-ţi 
susţine argumentele.  Conform art. 583 din Codul de procedură civilă, 
poți solicita soluționarea litigiului și în lipsa ta, astfel că absentarea nu 
va atrage nicio consecință. Va trebui să faci o mențiune în acest sens la 
finalul textului plângerii: „Solicit judecarea acestei plângeri și în lipsa 
mea”.
 Vezi modelul de plângere anexat acestui ghid. 

9. Ce argumente pot aduce în 
sprijinul plângerii mele? 

 Procesul-verbal  de constatare a contravenţiei şi aplicare a 
sancţiunii contravenţionale trebuie să respecte o serie de reguli juridice. 
În momentul în care agentul constatator care redactează procesul-
verbal (polițistul, jandarmul etc.) nu respectă aceste reguli (de formă 
sau de fond), poţi cere instanţei anularea procesului-verbal prin care 
ai fost sancţionat/ă.

 Vom prezenta câteva tipuri de argumente care pot fi invocate 
în plângerea contravențională, însă subliniem că orice încălcare a 
O.G. nr. 2/2001, a altor legi relevante, a Constituției sau a Convenției 
Europene a Drepturilor Omului pot fi menționate în plângere (atât 
timp cât au legătură cu problema pe care o aduci în fața instanței).

Sfat practic: Atunci când scrii plângerea, fă prima 
dată o listă cu toate ideile şi argumentele care îţi vin 
în minte pentru a-ţi susţine poziţia. Apoi, ordonează 
aceste argumente în funcţie de cel mai puternic sau 
cel mai evident argument. Reţine că este posibil 
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ca argumentele la care ţii tu cel mai mult să nu 
fie cele care ar putea avea cele mai mari şanse de 
succes în instanţă. De exemplu, e posibil ca pe tine 
să te afecteze cel mai mult faptul că în procesul-
verbal nu este descrisă corect fapta pentru care 
eşti sancţionat, însă s-ar putea să ai la îndemână 
argumente mult mai evidente şi simplu de dovedit, 
cum ar fi necompetenţa agentului constatator de a te 
sancţiona sau comunicarea prea târzie a procesului-
verbal.

 9.1. Lipsa elementelor obligatorii ale procesului-verbal

 O.G. nr. 2/2001 impune o serie de elemente pe care trebuie să le 
conţină procesul-verbal11:

a. data şi locul unde este încheiat;
b. numele, prenumele, calitatea şi instituţia din care face parte agentul 

constatator;
c. datele personale din actul de identitate, inclusiv codul numeric 

personal, ocupaţia şi locul de muncă ale contravenientului;
d. descrierea faptei contravenţionale cu indicarea datei, orei şi locului 

în care a fost săvârşită, precum şi arătarea tuturor împrejurărilor ce 
pot servi la aprecierea gravităţii faptei şi la evaluarea eventualelor 

11 Art.16 alin. (1) din O.G. nr. 2/2001. 

pagube pricinuite;
e. indicarea actului normativ prin care se stabileşte şi se sancţionează 

contravenţia;
f. posibilitatea achitării în termen de 48 de ore a jumătate din minimul 

amenzii prevăzute de actul normativ, dacă acesta prevede o asemenea 
posibilitate;

g. termenul de exercitare a căii de atac şi organul la care se depune 
plângerea.

 Totuşi, doar o parte din elementele procesului-verbal 
sunt considerate suficient de importante încât lipsa lor să 
ducă la anulare. Aceste elemente (exhaustive) sunt12:

a. numele, prenumele şi calitatea agentului constatator;
b. numele şi prenumele contravenientului;
c. fapta săvârşită;
d. data comiterii faptei;
e. semnătura agentului constatator. 

 În momentul în care ai observat că lipsesc aceste elemente 
obligatorii, indică acest lucru instanţei şi menţionează că îţi întemeiezi 
argumentul pe art. 17 din O.G. nr. 2/2001 și că soliciţi pe acest motiv 
anularea procesului-verbal și a amenzii contravenționale.

 

12 Art. 17 din O.G. nr. 2/2001.



38 39

9.2. Fapta petru care eşti sancţionat/ă nu este prevăzută de 
lege
 
 Dacă ţi se aplică o sancţiune pentru o faptă pe care nu o regăseşti 
descrisă ca atare în vreun text de lege, sau dacă agentul constatator nu 
a invocat niciun text de lege pe baza căruia este aplicată sancţiunea, 
explică acest lucru instanţei.
 Vezi şi întrebarea nr. 1. Pentru ce poţi fi sancţionat la o mani-      
festaţie publică? 

 9.3. Fapta pentru care ai fost sancţionat/ă, deși prevăzută 
de lege, nu s-a petrecut în realitate

 Deşi agentul constatator a scris în procesul-verbal că eşti 
responsabil/ă pentru o anumită faptă, poţi argumenta că în realitate, 
acea faptă nu s-a petrecut conform interpretării agentului constatator 
sau că fapta nu există.

Sfat practic: Atunci când vrei să argumentezi/
demonstrezi că lucrurile nu s-au petrecut aşa cum 
susţin pârâţii (Poliţia/Jandarmeria), este util să 
aduci probe în acest sens, altele decât propria ta 
declaraţie din cererea de chemare în judecată. De 
exemplu, poţi chema martori care să relateze cum 
s-au petrecut faptele, poţi depune un CD cu materiale 
video sau planşe foto. Menţionăm aici acest sfat 

deoarece aceste probe suplimentare îţi pot creşte 
şansele de succes. Lipsa unor probe suplimentare 
însă nu înlătură prezumţia de nevinovăţie care se va 
aplica în continuare.
Vezi punctul 9.5. despre prezumţia de nevinovăţie.

 9.4. Procesul-verbal a fost întocmit de către agenţi 
care nu sunt competenţi să constate şi să aplice sancţiuni 
contravenţionale

 Pentru a susţine acest argument, trebuie să verifici legile sau actele 
normative care stabilesc atribuţiile diferitelor autorităţi. 

Sfat practic: Încearcă să acorzi atenție la numele 
și calitatea sub care se prezintă agentul constatator, 
respectiv la conformitatea cu numele și calitatea care 
sunt înscrise în procesul-verbal (vezi art. 21 O.G. nr. 
2/200113). Dacă agentul constatator nu se prezintă,

13 Articolul 21:
(1) În cazul în care prin actul normativ de stabilire şi sancţionare a contravenţiilor nu se prevede altfel, 
agentul constatator, prin procesul-verbal de constatare, aplică şi sancţiunea.
(2) Dacă, potrivit actului normativ de stabilire şi sancţionare a contravenţiei, agentul constatator nu are 
dreptul să aplice şi sancţiunea, procesul-verbal de constatare se trimite de îndată organului sau persoanei 
competente să aplice sancţiunea. În acest caz sancţiunea se aplică prin rezoluţie scrisă pe procesul-verbal.
(3) Sancţiunea se aplică în limitele prevăzute de actul normativ şi trebuie să fie proporţională cu gradul de 
pericol social al faptei săvârşite, ţinându-se seama de împrejurările în care a fost săvârşită fapta, de modul 
şi mijloacele de săvârşire a acesteia, de scopul urmărit, de urmarea produsă, precum şi de circumstanţele 
personale ale contravenientului şi de celelalte date înscrise în procesul-verbal.
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atunci cere-i acestuia detaliile sale de identificare şi 
notează-le.

Exemplu: În Legea nr. 550/2004 privind 
organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei Române14, 
se prevede ca atribuţie a Jandarmeriei Române 
constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor                     
contravenţionale15. 

 9.5. Trebuie să îţi fie respectată prezumţia de nevinovăţie

 Acesta este un argument important care poate fi foarte util dacă 
este inclus în plângerea contravențională. Argumentul, aplicat la 
domeniul contravenţional, se bazează pe principiile stabilite de Curtea 
Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) într-un caz din anul 2007 
contra României16. 

 Principiul prezumției de nevinovăție, din prisma 
jurisprudenţei CEDO, presupune ca „membrii instanţei să nu plece 
de la ideea preconcepută că inculpatul a comis fapta atribuită; 
obligaţia prezentării probei revine acuzării şi îndoiala e 
folosită în avantajul acuzatului. În plus, acuzarea trebuie să 
indice interesatului căror acuzaţii le va face obiectul, pentru a-i oferi             

14 Disponibilă aici.
15 Art. 19, alin.(1), lit.q) din Legea nr. 550/2004
16 CEDO, Cauza Anghel c. României, 4 octombrie 2007, disponibilă integral și tradusă în limba 
română, aici.

acestuia ocazia de a-şi pregăti şi prezenta apărarea în consecinţă şi de 
a oferi probe suficiente pentru a întemeia o declaraţie de vinovăţie”. De 
asemenea, acest principiu presupune, pentru persoana sancţionată, 
“a-i permite să întrebe sau să solicite audierea martorilor acuzării şi 
să obţină citarea şi audierea martorilor apărării în aceleaşi condiţii 
ca şi martorii acuzării. Acest ultim drept implică nu numai existenţa, 
în materie, a unui echilibru între acuzare şi apărare (...), ci şi faptul 
că audierea martorilor trebuie în general să îmbrace un caracter 
contradictoriu (...)” (Cauza Anghel c. României, §54, 55).

Explicaţie juridică: Chiar dacă prezumţia de 
nevinovăţie aparţine în mod „tradiţional” domeniului 
penal, aceasta are aplicabilitate şi în domeniul 
contravenţional, conform interepretării CEDO. 
De aceea, garanţiile unui proces penal echitabil 
au aplicabilitate şi în procesul privind plângerea 
contravenţională.

 Prezumţia de nevinovăţie este un principiu juridic, dar cel mai 
important este modul cum acesta se aplică în practică situaţiei tale 
şi ce tipuri de argumente concrete poţi desprinde din el, pe care să le 
foloseşti în plângerea ta. Mai jos găseşti câteva exemple în acest sens:

A. Menţiunile din procesul-verbal de contravenţie ar trebui 
să fie susţinute de probe de către pârâţi, prin care să arate că 
i) fapta contravenţională există, ii) fapta a fost săvârşită de către tine 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/57610
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-123074
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şi iii) eşti vinovat de comiterea faptei.
B. Menţiunile agentului constatator din procesul-verbal 

de contravenţie nu pot să probeze singure, prin ele însele,     
elementele de la punctul A.

C. Dacă agentul constatator nu a constatat personal fapta, 
ci a redactat procesul-verbal pe baza declaraţiilor altor persoane sau 
din alte surse, atunci forţa probantă a procesului-verbal este foarte 
scăzută, iar orice dubiu ar trebui să reprezinte un avantaj pentru 
tine. 

D. Ai dreptul să propui probe, cum ar fi martori, înscrisuri, 
materiale audio-video etc. pentru a-ţi susţine plângerea. Totuşi,  
instanţa îţi poate limita numărul martorilor.

 9.6.Sancţiunea care a fost aplicată nu este proporţio- 
nală cu gravitatea faptei

 Art.5, alin.(5) din O.G. nr. 2/2001 instituie principiul 
proporţionalităţii dintre sancţiune şi gravitatea faptei căreia i se aplică 
aceasta. Mai departe, în art.7 se prevede că „Avertismentul se aplică în 
cazul în care fapta este de gravitate redusă”.

 Aşadar, poţi argumenta că ai primit o sancţiune cu amendă în    
contextul în care comportamentul tău nu a fost unul suficient de grav 
încât să merite o asemenea sancţiune. Poţi cere instanţei să înlocuiască 
sancţiunea contravenţională a amenzii cu o sancţiune cu avertisment, 
descriind cât mai clar contextul în care a avut loc fapta şi motivul pentru 

care aceasta nu a avut efecte periculoase.

Important! Dacă doreşti o sancţiune mai mică, 
înseamnă că recunoşti că ai săvârşit faptele menţio- 
nate în procesul-verbal. Dacă te afli în situaţia în 
care negi complet fapta pentru care eşti sancţionat, 
atunci este posibil ca solicitarea unei sancţiuni mai 
blânde să nu fie o strategie coerentă.

 Tot în susţinerea acestui argument este util să arăţi limitele 
sancţiunii prevăzute de lege pentru fapta din procesul-verbal. De 
exemplu, pentru fapta de „provocarea ori participarea efectivă la 
scandal, în locuri sau localuri publice”17, Legea nr. 61/1991 prevede 
sancţiunea cu amenda între 200 şi 1.000 de lei18. Dacă pentru această 
faptă primeşti, de exemplu, amenda de 1.000 de lei, poţi arăta că este 
disproporţionată aplicarea maximului amenzii raportat la specificul 
faptei şi poţi cere instanţei fie micşorarea sancţiunii, fie înlocuirea ei 
cu avertisment.
 
 Este important de reţinut că poţi cere aplicarea avertismentului 
în locul amenzii, chiar dacă legea care cuprinde sancţiunile nu 
prevede acest lucru19. În exemplul de mai sus, Legea nr. 61/1991 nu 
menţionează avertismentul ca sancţiune, însă poţi cere instanţei 

17 Art. 2, pct.24 din Legea nr. 61/1991.
18 Art.3, alin.(1), lit.b) din Legea nr. 61/1991.
19 Art.7, alin.(3) din O.G. nr. 2/2001.
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aplicarea avertismentului pe baza art.7 alin.(3) din O.G. nr. 2/2001, 
care este legea generală aplicabilă contravenţiilor.

Sfat practic: Pentru a solicita înlocuirea amenzii 
contravenţionale cu avertisment, se invocă art.5, 
alin.(5) din O.G. nr. 2/2001.

 9.7. Lipsa caracterului contravenţional al faptei

 Se poate să acţionezi într-un mod care, în abstract, este văzut 
de lege ca fiind o contravenţie. Totuşi, contextul în care ai acţionat 
îţi poate scuza comportamentul şi poate exclude răspunderea 
contravenţională. Aceste situaţii prevăzute de lege sunt: legitima 
apărare, starea de necesitate, constrângerea fizică sau morală, cazul 
fortuit, iresponsabilitatea, beţia involuntară completă, eroarea de fapt 
și infirmitatea care are legătură cu fapta săvârşită20.

Exemplu – starea de necesitate: Dacă te afli pe 
scara blocului în timpul nopţii, eşti în pericol de a fi 
victima unei violenţe şi strigi după ajutor, zgomotul 
pe care îl faci nu poate fi considerat contravenţia de 
„tulburarea liniştii locatarilor între orele 22,00-8,00 

20 Art. 11 alin.(1) din O.G. nr. 2/2001.

şi 13,00-14,00” (art.2, pct.26, Legea nr. 61/1991). În 
această situaţie, descrii în plângere contextul faptelor 
şi invoci art.11 alin.(1) din O.G. nr. 2/2001 spunând 
că te-ai aflat într-o stare de necesitate. Acelaşi lucru 
este valabil pentru toate celelalte situaţii de excludere 
a caracterului contravenţional al faptei.
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Definiţii utile21

 Starea de necesitate: Este în stare de necesitate persoana care 
săvârşeşte fapta pentru a salva de la un pericol imediat şi care nu putea 
fi înlăturat altfel viaţa, integritatea corporală sau sănătatea sa ori a 
altei persoane sau un bun important al său ori al altei persoane sau un 
interes general, dacă urmările faptei nu sunt vădit mai grave decât cele 
care s-ar fi putut produce în cazul în care pericolul nu era înlăturat. 
(Codul penal, art.20, alin.2)

 Legitima apărare: Este în legitimă apărare persoana care 
săvârşeşte fapta pentru a înlătura un atac material, direct, imediat şi 
injust, care pune în pericol persoana sa, a altuia, drepturile acestora 
sau un interes general, dacă apărarea este proporţională cu gravitatea 
atacului (Codul penal, art.19, alin.2). Se prezumă a fi în legitimă 
apărare, în condiţiile alin. (2), acela care comite fapta pentru a respinge 
pătrunderea unei persoane într-o locuinţă, încăpere, dependinţă sau 
loc împrejmuit ţinând de aceasta, fără drept, prin violenţă, viclenie, 
efracţie sau alte asemenea modalităţi nelegale ori în timpul nopţii 
(Codul penal, art.19, alin.3).

 Caz fortuit: (...)  fapta   prevăzută  de  legea  penală  
[contravenţională, în cazul nostru n.a.] al cărei rezultat e consecinţa 
unei împrejurări care nu putea fi prevăzută (Cod penal, art.31).
21 Vei vedea că definiţiile folosite aici provin din Codul penal. Motivul este acela că legislaţia 
contravenţională menţionează starea de necesitate, legitima apărare etc., însă nu oferă şi definiţiile, 
acestea regăsindu-se în legislaţia penală.

 Beţia involuntară completă: Este foarte importantă distincția 
între beţie involuntară completă și beţia voluntară (consumul voluntar 
de băuturi alcoolice sau alte substanţe). Beţia involuntară este definită 
de Codul penal ca „intoxicaţie” şi înseamnă că persoana nu putea să-şi 
dea seama de acţiunile sau inacţiunile sale ori nu putea să le controleze, 
din cauza intoxicării involuntare cu alcool sau cu alte substanţe 
psihoactive (art.29). Cuvântul „involuntar” este esenţial aici şi se referă 
doar la situaţii în care persoana a ajuns în stare de intoxicaţie în mod 
accidental sau fără voia sa. Dimpotrivă, beţia voluntară este tratată ca 
circumstanţă agravantă în Codul penal (art.77, lit.f).

 Eroare de fapt: Nu constituie infracţiune [contravenţie, în 
cazul nostru n.a.] fapta prevăzută de legea penală [contravenţională, 
în cazul nostru n.a.] săvârşită de persoana care, în momentul comiterii 
acesteia, nu cunoştea existenţa unei stări, situaţii ori împrejurări de 
care depinde caracterul penal [contravenţional n.a.] al faptei (Cod 
penal, art.30, alin.1).

Atenţie! În limbaj juridic, legislaţia contravenţio nală 
(O.G. nr. 2/2001) spune că doar eroarea de fapt scuză 
fapta contravenţională, însă nu şi eroarea de drept. 
Eroarea de drept înseamnă că nu ai ştiut că ceea ce ai 
făcut este o contravenţie, cu alte cuvinte nu ştiai care 
este legea. Această justificare nu poate fi acceptată 
atunci când faci plângerea contravenţională.
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 9.8. Au trecut mai mult de 6 luni de la data faptelor

 Dacă au trecut mai mult de 6 luni de la data întâmplării faptelor, 
nu ţi se mai poate aplica sancţiunea amenzii prin intermediul 
procesului-verbal de contravenţie. Aceasta nu exclude, însă, aplicarea 
avertismentului.

 Art. 13, alin. (1) din O.G. nr. 2/2001: Aplicarea sancţiunii amenzii 
contravenţionale se prescrie în termen de 6 luni de la data săvârşirii 
faptei.

 9.9. Procesul-verbal ţi-a fost comunicat la mai mult de 2 
luni de la data aplicării sancţiunii

 În acest caz, executarea sancţiunilor s-a prescris şi nu eşti obligat/ă 
în niciun fel la plata amenzii sau la alte sancţiuni aplicate prin procesul-
verbal. Teoretic, în acest caz nu ar mai trebui să te adresezi instanţei cu o 
plângere contravenţională. Cu toate acestea, în practică, dacă primeşti 
o somaţie de plată sau eşti informat în orice fel că trebuie să plăteşti 
amenda pentru care tu nu ai primit proces-verbal, atunci trebuie să te 
adresezi instanţei sau să explici că nu mai poți fi sancționat.
 
 Art.14 din O.G. nr. 2/2001: (1) Executarea sancţiunilor 
contravenţionale se prescrie dacă procesul-verbal de constatare a 
contravenţiei nu a fost comunicat contravenientului în termen de cel 
mult două luni de la data aplicării sancţiunii. (2) Prescripţia executării 

sancţiunilor contravenţionale poate fi constatată chiar şi de instanţa 
învestită cu soluţionarea plângerii contravenţionale.

Explicaţie juridică: În alin.(2) al art.14 din O.G. 
nr. 2/2001 găseşti formularea „prescripţia executării 
sancţiunilor contravenţionale poate fi constatată 
chiar şi de instanţă”. Aceasta înseamnă că poţi invoca 
acest argument în faţa judecătorului chiar dacă ai 
uitat să îl incluzi în plângerea pe care ai depus-o deja 
la instanţă.

 9.10. Agentul constatator nu îţi aduce la cunoștință 
ori îți refuză dreptul de a aduce obiecții scrise cu privire la 
conținutul procesului-verbal

 Agentul constatator are obligația de a-ţi spune că ai dreptul de a 
aduce obiecții cu privire la conținutul procesului-verbal de constatare 
a contravenției, sub sancțiunea nulității procesului verbal22 .

 Dacă te afli într-o astfel de situație, poţi cere anularea procesului-
verbal, cu mențiunea că va trebui să demonstrezi un prejudiciu care ţi-a 
fost cauzat prin acest refuz ori neîncunoştiințare, prejudiciu care nu ar 
putea fi înlăturat în alt mod decât prin anularea procesului verbal. Este 
important să reții că nu este suficient să invoci nerespectarea acestei

22 Art. 16 alin (7) din O.G. nr. 2/2001.
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proceduri, ci să și demonstrezi care a fost prejudiciul cauzat prin fapta 
agentului constatator și, de asemenea, faptul că prejudiciul suferit nu 
va putea fi înlăturat în alt mod decât prin anularea procesului-verbal.

 9.11. Procesul-verbal nu este semnat de martor şi nu 
există vreo justificare pentru această lipsă

 Atunci când agentul constatator face mențiunea refuzului tău 
de a semna procesul-verbal, această împrejurare trebuie confirmată 
de către cel puțin un martor (de reținut că nu poate avea calitatea de 
martor un alt agent constatator)23. 

 În lipsa unui martor, agentul constatator trebuie să precizeze 
motivele care au condus la încheierea procesului-verbal în acest mod. 
Prin urmare, nejustificarea lipsei unui martor care să confirme refuzul 
tău de a semna procesul-verbal, precum și lipsa consemnării motivelor 
care au dus la o astfel de situație denotă o procedură incompletă și care 
nu conferă credibilitate procesului-verbal. De reținut că acest argument 
prin el însuși nu este de natură a atrage anularea procesului-verbal. 
Reprezentând o nerespectare a condițiilor în care trebuie încheiat actul 
de constatare, acest argument te va ajuta să îţi susții celelalte motive 
pe care te bazezi atunci când soliciţi anularea.

23 Art. 19 din O.G. nr. 2/2001.

Sfat practic: Spre exemplu, în cazul în care faptele 
înscrise în procesul-verbal nu sunt adevărate ori 
sunt denaturate, invocarea nerespectării condițiilor 
impuse de art.19 (nejustificarea lipsei martorilor) 
reprezintă un argument util.

Important! Nu poate avea calitatea de martor 
asistent un alt agent constatator (O.G. nr. 2/2001, 
art. 19, alin. 2)

 Acest ghid încearcă să acopere cât mai multe argumente 
pe care le poţi folosi în plângerea ta contravenţională, dar 
nu este exhaustiv. În schimb, e bine de reţinut că orice 
neregularitate pe care o observi legată de procesul-verbal 
sau orice încălcare a legislaţiei contravenţionale poate fi 
invocată în instanţă.
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10. Cum se depun/propun
probele?

 Este important să propui toate probele pe care le ai la dispoziție 
odată cu introducerea cererii, în caz contrar rişti să fii decăzut/ă 
din aceste drepturi, adică să nu mai poţi folosi respectivele probe în 
proces24. Poţi folosi ca probe: înscrisuri (spre exemplu, însuşi procesul-
verbal, corespondenţa cu autorităţile locale etc.), martori, planşe foto 
şi materiale video sau alte probe care ar ajuta la soluționarea cauzei.

Sfat practic: La fel ca și plângerea, probele se depun 
în cel puţin 2 exemplare. Regula pentru numărul 
de documente pe care trebuie să le depui mereu la 
dosarul tău este următoarea: numărul de pârâţi + 
1 exemplar pentru instanţă. De exemplu, dacă în 
procesul tău ai ca părţi adverse atât Jandarmeria cât 
şi Poliţia, vei depune 3 copii de pe fiecare document 
pe care îl depui la dosar.

24 Art. 254 din Codul de procedură civilă. 

Explicaţie juridică: Propunerea şi încuviinţarea 
probelor sunt două lucruri diferite. Tu propui probe, 
fie prin plângere fie direct în faţa judecătorului, 
iar judecătorul îţi încuviinţează probele – ceea ce 
înseamnă că acestea vor fi luate în considerare în 
proces, iar în situaţia martorilor, înseamnă că aceştia 
vor fi ascultaţi.

 Fiecare copie depusă va conţine pe fiecare pagină menţiunea 
„conform cu originalul” şi semnătura ta. Vezi şi secţiunea 3. pentru 
mai multe detalii. 

Testimonial: “Totul părea să meargă bine în 
instanţă până ce prietenul meu citat ca martor a dat 
declaraţii aproape contradictorii cu ce zisesem eu 
până atunci. Prietenul cel mai bun nu e cel mai bun 
martor! Am învăţat că martorul cel mai bun e cel 
care a fost la faţa locului şi a înţeles povestea la fel ca 
mine.” (C.)
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11. Cum aduc martori?

 Atunci când propui proba cu martori, trebuie să indici în 
plângerea ta numele şi adresa martorilor deoarece aceştia vor fi citaţi 
pentru a se prezenta în instanţă la un termen viitor. Chiar dacă nu 
sunt citaţi, martorii pot să fie ascultaţi chiar la termenul la care s-a 
realizat încuviinţarea probei cu martori. Adică, dacă martorul vine cu 
tine la termen şi judecătorul îţi încuviinţează proba, atunci se poate 
ca martorul să fie ascultat pe loc. Dacă nu, se va da un termen pentru 
citarea martorilor.

 Dacă martorul tău este citat şi nu se prezintă, atunci instanţa poate 
emite un mandat de aducere pentru martor.

Sfat practic: Dacă vrei să aduci martori în sprijinul 
plângerii tale, atunci cere-le acestora datele de 
identificare şi asigură-te că pot participa la termenul 
de judecată.

 Martorii, dacă sunt mai mulţi, sunt ascultaţi separat şi nu au voie 
să fie prezenţi în sală în timpul audierii unuia dintre martori. Martorul 

nu poate citi un răspuns formulat înainte, dar poate să se uite peste 
însemnări atunci când e vorba de cifre sau denumiri. Martorului îi sunt 
puse întrebările de către judecător apoi, dacă judecătorul aprobă, i se 
pot pune întrebări şi de către tine şi partea adversă.

 Regulile procesuale privind martorii se găsesc la articolele 309-
326 din Codul de procedură civilă. Este util să citeşti aceste reguli 
înaintea procesului, dacă ai propus sau dacă vrei să propui martori.
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12. Ce se întâmplă după ce depun 
plângerea? – întâmpinarea, 

răspunsul la întâmpinare

 După ce ai depus plângerea contravenţională este posibil să 
primeşti comunicări din partea instanţei în care să ţi se atragă atenţia 
că anumite elemente obligatorii din plângerea ta lipsesc şi trebuie să le 
rezolvi într-un anumit termen care îţi va fi indicat.

 Dacă plângerea ta este OK, atunci urmează să primeşti o 
întâmpinare (Vezi dicționarul de termeni juridici)  care conţine 
argumentele părţii adverse. Vei primi întâmpinarea prin poştă şi ai 
la dispoziţie 10 zile să faci un răspuns la întâmpinare în care să 
abordezi contraargumentele pârâţilor din întâmpinare. Trebuie să 
depui răspunsul la întâmpinare la instanţă înăuntrul termenului de 10 
zile (Pentru modul în care se calculează termenele, vezi secţiunea 5). 

Sfat practic: Atunci când scrii răspunsul la 
întâmpinare, foloseşte acelaşi antet şi informaţii din 
plângerea contravenţională pe care ai trimis-o deja 
la instanţă. Foloseşte şi numărul dosarului tău care 
ţi-a fost comunicat odată cu întâmpinarea pentru 
ca răspunsul tău să ajungă la dosarul care trebuie. 
În răspunsul la întâmpinare, individualizează 
foarte bine în titlu faptul că trimiţi un Răspuns la 
întâmpinare cu privire la întâmpinarea trimisă de 
pârâtul X în data de... – aceasta te va ajuta mai ales 
dacă sunt mai mulţi pârâţi.
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13. Când merg efectiv în instanţă?

 După înregistrarea plângerii la judecătorie şi după ce s-a terminat 
procedura de trimitere a întâmpinării şi a răspunsurilor la întâmpinare, 
se va fixa termenul de judecată, care teoretic nu ar trebui să depășească 
30 de zile.

 Termenul la care trebuie să vii în instanţă îţi va fi comunicat 
printr-o citaţie. De asemenea, se va dispune citarea organului care 
a aplicat sancțiunea, a martorilor indicați în procesul verbal sau în 
plângere, precum și a oricăror alte persoane în măsură să contribuie la 
rezolvarea temeinică a cauzei.

Sfat practic: Toate documentele importante de la 
instanţă îţi vor fi comunicate prin poştă, fie la adresa 
de domiciliu din cartea de identitate, fie la o altă 
adresă pe care o scrii în plângere solicitând instanţei 
să îţi comunice actele de procedură acolo. Deci, 
asigură-te că poţi să citeşti documentele respective 
din timp şi că ele ajung într-o cutie poştală care este 
verificată zilnic.

 Dacă eşti prezent/ă la şedința de judecată, instanța te va asculta 
cu prioritate, iar mai apoi și pe celelelte persoane citate. 

 În urma deliberărilor, instanța  poate  pronunța  una din 
următoarele soluții:

A Respingerea plângerii, cu menținerea procesului verbal împreună 
cu sancțiunea care o atrage;
B admiterea plângerii și anularea procesului verbal, precum și a 
sancțiunii;
C admiterea plângerii în parte, cu modificarea sancțiunii prin 
înlocuirea amenzii cu avertismentul, ori prin reducerea cuantumului 
amenzii - în funcție de ce ai cerut în mod concret în plângerea ta.
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14. Apelul: Ce pot face dacă
am pierdut în primă instanţă?

 Hotărârea pronunțată poate fi atacată numai cu apel, exercitat în 
termen de 30 de zile de la comunicarea hotărârii atacate. Conform alin. 
(2) art. 34 din O.G. nr. 2/2002, motivarea apelului nu este obligatorie, 
iar motivele de apel pot fi susținute și oral în fața instanței. Pentru 
modul în care se calculează termenele, vezi secţiunea 5.

 La apel se aplică majoritatea regulilor de procedură de la prima 
instanţă, adică unde ai depus prima dată plângerea ta, doar că trebuie 
să indici în cuprinsul cererii de apel hotărârea pe care o ataci. Astfel, 
vei proceda aproape la fel ca atunci când ai făcut prima plângere, doar 
că de această dată îţi vei concentra plângerea pe a critica hotărârea 
primei instanţe şi te vei numi „apelant” în loc de „reclamant”.

Important! Atenţie unde depui cererea de apel! 
Aceasta se depune la instanța a cărei hotărâre se 
atacă (în cazul tău la judecătorie) și va fi soluționată 
de secția de contencios administrativ și fiscal a 
tribunalului. Reţine această regulă pentru a evita 
greşeala de a depune cererea direct la tribunal, pentru 
a nu-ţi prelungi inutil timpul dedicat procesului şi 
pentru a nu pierde termene importante.
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15. Dacă am pierdut şi apelul,
mai am vreo şansă?

 Împotriva hotărârii din primă instanţă (de la judecătorie) poţi 
face doar apel, nu şi recurs (art. 34, alin. 2 din OG nr. 2/2001 conform 
căruia „hotărârea prin care s-a soluționat plângerea poate fi atacată 
numai cu apel”). Totuşi, este bine de reţinut că poţi formula alte căi 
extraordinare de atac precum contestația în anulare și revizuirea.

 În legătură cu acest căi, trebuie să ştii că ele sunt supuse unor 
condiţii stricte şi nu poţi invoca orice argument prin intermediul lor. Mai 
jos redăm textele de lege relevante, cu menţiunea că este recomandabil 
să soliciţi asistenţă juridică de specialitate pentru a vedea dacă şi cum 
se aplică aceste prevederi juridice la cazul tău:

 Codul de procedură civilă, art. 503: Obiectul şi motivele 
contestaţiei în anulare

(1) Hotărârile definitive pot fi atacate cu contestaţie în anulare atunci 
când contestatorul nu a fost legal citat şi nici nu a fost prezent la 
termenul când a avut loc judecata.

(2) Hotărârile instanţelor de recurs mai pot fi atacate cu contestaţie în 
anulare atunci când:
1. hotărârea dată în recurs a fost pronunţată de o instanţă ne-       
competentă absolut sau cu încălcarea normelor referitoare la alcătuirea 
instanţei şi, deşi se invocase excepţia corespunzătoare, instanţa de 
recurs a omis să se pronunţe asupra acesteia;
2. dezlegarea dată recursului este rezultatul unei erori materiale;
3. instanţa de recurs, respingând recursul sau admiţându-l în parte, 
a omis să cerceteze vreunul dintre motivele de casare invocate de 
recurent în termen;
4. instanţa de recurs nu s-a pronunţat asupra unuia dintre recursurile 
declarate în cauză.
(3) Dispoziţiile alin. (2) pct. 1, 2 şi 4 se aplică în mod corespunzător 
hotărârilor instanţelor de apel care, potrivit legii, nu pot fi atacate cu 
recurs.

 Codul de procedură civilă, art. 509: Obiectul şi motivele 
revizuirii

(1) Revizuirea unei hotărâri pronunţate asupra fondului sau care evocă 
fondul poate fi cerută dacă:
1. s-a pronunţat asupra unor lucruri care nu s-au cerut sau nu s-a 
pronunţat asupra unui lucru cerut ori s-a dat mai mult decât s-a cerut;
2. obiectul pricinii nu se află în fiinţă;
3. un judecător, martor sau expert, care a luat parte la judecată, a fost 
condamnat definitiv pentru o infracţiune privitoare la pricină sau dacă 
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hotărârea s-a dat în temeiul unui înscris declarat fals în cursul ori în 
urma judecăţii,când aceste împrejurări au influenţat soluţia pronunţată 
în cauză. În cazul în care constatarea infracţiunii nu se mai poate face 
printr-o hotărâre penală, instanţa de revizuire se va pronunţa mai 
întâi, pe cale incidentală, asupra existenţei sau inexistenţei infracţiunii 
invocate. În acest ultim caz, la judecarea cererii va fi citat şi cel învinuit 
de săvârşirea infracţiunii;
4. un judecător a fost sancţionat disciplinar definitiv pentru exercitarea 
funcţiei cu rea-credinţă sau gravă neglijenţă, dacă aceste împrejurări 
au influenţat soluţia pronunţată în cauză;
5. după darea hotărârii, s-au descoperit înscrisuri doveditoare, re- 
ţinute de partea potrivnică sau care nu au putut fi înfăţişate dintr-o 
împrejurare mai presus de voinţa părţilor;
6. s-a casat, s-a anulat ori s-a schimbat hotărârea unei instanţe pe care 
s-a întemeiat hotărârea a cărei revizuire se cere;
7. statul ori alte persoane juridice de drept public, minorii şi cei puşi sub 
interdicţie judecătorească ori cei puşi sub curatelă nu au fost apăraţi 
deloc sau au fost apăraţi cu viclenie de cei însărcinaţi să îi apere;
8. există hotărâri definitive potrivnice, date de instanţe de acelaşi grad 
sau de grade diferite, care încalcă autoritatea de lucru judecat a primei 
hotărâri;
9. partea a fost împiedicată să se înfăţişeze la judecată şi să înştiinţeze 
instanţa despre aceasta, dintr-o împrejurare mai presus de voinţa sa;
10. Curtea Europeană a Drepturilor Omului a constatat o încălcare 
a drepturilor sau libertăţilor fundamentale datorată unei hotărâri 
judecătoreşti, iar consecinţele grave ale acestei încălcări continuă să 

se producă;
11. după ce hotărârea a devenit definitivă, Curtea Constituţională 
s-a pronunţat asupra excepţiei invocate în acea cauză, declarând 
neconstituţională prevederea care a făcut obiectul acelei excepţii.
(2) Pentru motivele de revizuire prevăzute la alin. (1) pct. 3, dar numai 
în ipoteza judecătorului, pct. 4, pct. 7-10 sunt supuse revizuirii şi 
hotărârile care nu evocă fondul.
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Anexe  

Anexa 1
Model de plângere  contravențională

Către Judecătoria Cluj-Napoca
Municipiul Cluj-Napoca, str. Dorobanţilor nr. 2

Stimate Domnule Preşedinte,

Subsemnatul, ...., domiciliat în ....., posesor al actului de identitate: 
C.I. Seria ... nr. .., eliberat ......., CNP ........, în contradictoriu cu 
Ispectoratul  de Jandarmi Judeţean Cluj, cu sediul în Cluj-
Napoca, Str. Năvodari, Nr. 15, cod postal 400117, formulez prezenta:

PLÂNGERE CONTRAVENŢIONALĂ

împotriva procesului-verbal seria ... nr. ....., încheiat în data de .... 
ora .... în localitatea Cluj-Napoca, jud. Cluj de către agentul constatator 
.... din cadrul ..., prin care am fost sancţionat cu amenda în cuantum 

de ... lei pentru fapta prevăzută la art.... din Legea..., prin care vă solicit 
respectuos:

1. în principal anularea procesul-verbal seria... nr.... 
încheiat în data de .... ora .... în localitatea Cluj-Napoca, jud. 
Cluj de către agentul constatator .... din cadrul IJJ Cluj
 
2. în subsidiar înlocuirea sancţiunii contravenţionale 
cu  amenda aplicată prin proces-verbal antemenţionat cu 
sancţiunea contravenţională cu avertismentul, date fiind 
circumstanţele faptelor

pentru următoarele motive expuse pe scurt

1. ...
2. ...

MOTIVELE PLÂNGERII PE LARG

ÎN FAPT,

 În data de ... am participat la manifestaţia publică ......

[Instrucţiune: Doar faptele relevante şi pertinente. Ordine cronologică. 
Fraze scurte şi clare. Referire mai degrabă la fapte şi evenimente, mai 
puţin opinii personale.]
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ÎN DREPT,

 Îmi întemeiez plângerea pe art.31 al.(1) din O.G. 2/2001. Consider 
că procesul-verbal seria ... nr. ... este netemeinic şi nelegal pentru 
următoarele motive:
 1. ...

[Instrucţiune: Se reiau argumentele sumarizate mai sus şi se dezvoltă 
făcând trimitere la texte de lege]

Probe: În susţinerea plângerii mele, înţeleg să mă folosesc de 
următoarele probe: înscrisuri, martori, planşe foto şi materiale video, 
precum şi orice altă probă necesară justei soluţionări a cauzei.

[Păstrează doar probele pe care intenționezi să le folosești în sprijinul 
plângerii tale.]

Anexez prezentei plângeri următoarele:
[Instrucţiune: aici enumeri ce documente anexezi – copie de pe procesul 
verbal, fotografii, CD etc.]
1.....
2.....

Data
Nume
Semnătură

Anexa 2
Exemplu de plângere contravențională

și alte documente depuse pe durata procesului

 În urma participării la un protest public, o persoană primește după 
o săptămână, în poștă, un proces verbal de constatare a contravenției, 
însoțit de un proces verbal de afișare la locație.

 În procesul verbal se menționează că persoana a fost amendată 
pentru fapta prevăzută de articolul 2, punctul 36 din Legea 61/1991 și 
sancționată cu amenda de 3000 lei prin articolul 3, aliniatul (1), litera 
(f) din aceeași lege.

 Justificarea pentru aplicarea sancțiunii a fost următoarea:

 „În timp ce participa la mitingul de protest împotriva tăierilor 
ilegale a pădurilor, pe timpul marșului pe B-dul 21 Decembrie 1989 a 
împiedicat în repetate rânduri organele de jandarmi de a lua măsuri de 
menținere a ordinii publice pe timpul marșului ocupând încă o bandă 
de circulație a drumului public opunându-se acțiunilor jandarmilor de 
a elibera banda de circulație și a incitat și alte persoane de a face la fel.”

 Procesul verbal nu a fost semnat de nici un martor, pe motivul că
„procesul verbal a fost întocmit la sediul unității iar autorul a fost 
identificat în urma vizionărilor înregistrărilor video. Întocmit în lipsă”, 
iar data aplicării sancțiunii a fost la 2 zile după protest.
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Plângerea contravențională:

DOMNULE PREŞEDINTE,

 Subsemnatul … , CNP … , cu domiciliul în … , identificat cu … , formulez, 
în termenul legal de 15 zile de la afisarea la locatie a procesului verbal de
constatare şi sancţionare a contravenţiei, în temeiul Art. 31 al Ordonanţei de 
Guvern nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor 

PLÂNGERE CONTRAVENȚIONALĂ

împotriva procesului verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei Seria 
... nr. ... din ... întocmit de agentul constatator ... din Gruparea de Jandarmi 
Mobila Cluj-Napoca cu sediul în Cluj-Napoca, str. Dorobantilor, nr. 23.

prin care vă solicit ca prin hotărârea ce o veţi pronunţa să dispuneţi:

- în principal anularea procesului verbal de constatare şi sancţionare a 
contravenţiei  Seria ... nr. … din ... întocmit de agentul constatator ... din 
Gruparea de Jandarmi Mobila Cluj-Napoca, şi pe cale de consecinţă anularea 
sancţiunii aplicate;
- în subsidiar înlocuirea sancţiunii aplicate prin procesul verbal de constatare şi 
sancţionare a contravenţiei  Seria ... nr. … din ... întocmit de agentul
constatator ... din Gruparea de Jandarmi Mobila Cluj-Napoca cu avertisment.

MOTIVE

I. În fapt:

În data de … , între orele 16:00-18:00, subsemnatul … , am participat la o 
manifestație publică împotriva despăduririlor abuzive din Romania, care au 
lăsat țara cu doar jumătate din suprafața împădurită ce o avea în anul 1989, 
toate acestea întâmplându-se prin complicitatea clasei politice cu beneficiarii 
despăduririlor, asa cum ne indică și gestul presedintelui Klaus Iohannis 
de întoarcere către Parlament a legii ce ar fi putut pune capăt monopolului 
companiei Schweighofer Holzindustrie asupra procesării și exportului de lemn.

Menționez că am aflat despre eveniment de pe rețeaua de socializare Facebook, 
urmărind evenimentul creat de comunitatea … . Nu fac parte din această 
comunitate și nu am participat în nici un fel la organizarea protestului din data 
de … .

La aproximativ jumatate de oră de la începerea manifestației, timp în care 
participanții (aproximativ 2000-3000 de persoane) au afișat bannere și au luat 
cuvântul la un megafon adus de unul dintre participanți, masa de oameni a 
început să se deplaseze într-un marș, condus de grupuri venite de la Câmpeni, 
judetul Alba și de la Borșa, judetul Maramureș. Am urmat coloana la fel ca toți 
ceilalți participanți.

Traseul marșului a fost următorul: […]

Forțele de ordine au însoțit coloana formată de participanții la marș pe toată 
durata acestuia.



72 73

II. În drept:

Fapta costatată și sacționată prin procesul verbal atacat a fost:

 În timp ce participa […] și a incitat și alte persoane de a face la fel.

Nu consider că fapta mea întruneşte elementele constitutive ale 
contravenției prevăzute la Art. 2, pct. 36 al Legii 61/1991, prin 
urmare consider că procesul verbal de constatare şi sancţionare a 
contravenţiei întocmit pe seama mea este esenţialmente nelegal si 
neîntemeiat, din considerentele pe care le voi expune în continuare.

A. Fapta descrisă de agentul constatator nu s-a întâmplat așa cum a 
fost descrisă de agentul constatator

Conform art. 2, pct. 36 al legii 61/1991, constituie contravenție 

 împiedicarea, sub orice formă, a organelor însărcinate cu menținerea 
ordinii publice de a-și îndeplini obligațiile de serviciu privind legitimarea sau 
conducerea unei persoane la sediul poliției ori al altui organ de stat sau de a lua 
măsurile necesare pentru menținerea ori restabilirea ordinii publice. 

 Deoarece în procesul verbal de constatare a contraventiei nu se menționează 
sensul de mers pe care s-a petrecut fapta, o să relatez mai jos cum s-au desfășurat 
lucrurile pe fiecare dintre sensuri.

Sensul Centru -> cartierul Mărăști
După ce marșul a trecut prin Piața Avram Iancu, coloana a intrat pe Bulevardul 21 
Decembrie 1989, pe sensul de mers al autobuzelor, pe banda dedicata acestora. 

În acel moment, întregul trafic a fost blocat de coloană. Când aceasta a ajuns în 
drept cu strada Petofi Sandor, datorită numărului mare de participanti la marș 
și mai ales datorită cordonului de jandarmi care se deplasa pe partea stângă, 
încă o bandă de circulație a fost blocată pentru mașinile participante la trafic, 
până când s-a ajuns în sensul giratoriu de după Piața Mărăști.

În tot acest timp, am urmat marșul la fel ca toate celelalte persoane, aflându-
mă la cel puțin 20 metri de cei care conduceau marșul. Nu am fost atenționat 
de vreun jandarm cu privire la eliberarea carosabilului, în tot acest timp. În 
videoul depus ca proba pe suport CD, se poate observa cum ambele benzi de 
circulație sunt ocupate de participanții la marș.

Sensul cartierul Mărăști -> Centru
Începând de la sensul giratoriu din Mărăști, participanții la marș au continuat 
deplasarea pe toate trei benzile (datorită modului în care se face ieșirea dintr-
un sens giratoriu), eliberând una dintre ele pentru deplasarea mașinilor după 
aproximativ 100 metri. Până la intrarea pe strada Memorandumului, în lucru, 
au existat 1 sau 2 benzi libere pentru deplasarea mașinilor.

Având în vedere cele relatate mai sus, menționez că în nici un moment 
nu am ocupat încă o bandă de circulație a drumului public, ci doar 
am urmat restul participanților la marș. În plus, consider că este fizic 
imposibil ca o persoană să ocupe singură o bandă de circulație.

Menționez că, deoarece numărul participanților la marș a fost foarte mare, 
mașinile ce depășeau coloana se deplasau cu viteză și la mică distanță de 
participanți, lucru care m-a făcut să simt că nu sunt în siguranță, cu atât mai 
mult cu cât organele de jandarmi se aflau la distanță mare unele de celelalte 
și nu au fost capabile să limiteze viteza mașinilor, nici să se asigure că fiecare 
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participant la marș este în siguranță. Am încercat să explic acest lucru organelor 
de jandarmi, dar aceștia mi-au răspuns că au ordine și că nu au ce face mai 
mult. I-am rugat să transmită îngrijorările mele unui superior, dar au refuzat 
să facă acest lucru.

Cred că acțiunea organelor de jandarmi s-a concentrat în principal pe 
decongestionarea traficului, nu pe menținerea ordinii și liniștii publice a 
participanților la marș, cum a fost menționat în procesul verbal de constatare a 
contravenției. Consider că aceștia nu au analizat corespunzător situația în care 
ne-am aflat și au luat măsuri care au pus în pericol siguranța participanților la 
marș.

În momentul în care jandarmii au cerut eliberarea uneia dintre benzi mă aflam 
deja împreună cu alte persoane pe banda unde aceștia cereau să stam. Pe toata 
durata manifestației, nu am fost legitimat de niciunul dintre jandarmi, nici nu 
am simțit că vreunul mi s-a adresat personal atunci când s-a cerut eliberarea 
uneia dintre benzile de circulație. 

Solicit instanței să ceară agentului constatator probele video în 
urma cărora subsemnatul a fost identificat.

Astfel, consider că nu m-am opus în nici un moment acțiunii jandarmilor de 
a elibera banda de circulație și nu am instigat pe nimeni să facă asta, fiind 
inutil să încerc acest lucru deoarece cred că o persoană care nu este organizator 
ci simplu participant la marș nu poate influența modul în care 2000 de persoane 
se comportă.

Solicit instanței să ceară agentului constatator dovada că acesta 
s-a aflat la manifestație, că a interacționat cu subsemnatul și că a 

constatat prin propriile simțuri faptele petrecute și să prezinte 
raportul de intervenție din acea zi. 

B. Referitor la individualizarea sancţiunii aplicate prin procesul 
verbal atacat

Potrivit OG 2/2001, Art. 21 , aliniatul (3) 
 Sancţiunea se aplică în limitele prevăzute de actul normativ şi trebuie 
să fie proporţională cu gradul de pericol social al faptei săvârşite, ţinându-se 
seama de împrejurările în care a fost săvârşită fapta, de modul şi mijloacele 
de săvârşire a acesteia, de scopul urmărit, de urmarea produsă, precum şi de 
circumstanţele personale ale contravenientului şi de celelalte date înscrise în 
procesul-verbal.

Nu consider că sancţiunea aplicată a fost individualizată potrivit prevederilor 
legale mai sus citate, având în vedere următoarele:

B1. Nu se poate vorbi despre un pericol social al faptei

Protestul la care am participat a fost o manifestare democratică paşnică şi 
civilizată, comportamentul meu precum şi al celorlalţi participanţi rămânând 
în afara oricărui îndemn la violenţă, dezordine sau orice conduită antisocială. 
Scopul urmărit a fost acela de a transmite mass-mediei şi publicului larg un 
mesaj absolut legitim, acela că autorităţile locale şi centrale au o atitudine 
părtinitoare cu cei care beneficiază în urma tăierii ilegale și abuzive de păduri și 
a faptului ca acest lucru trebuie oprit.

Manifestaţia la care am participat nu a produs nicio urmare în sensul unei 
pagube aduse unei persoane fizice sau juridice sau unui bun public sau privat, 
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în sensul perturbării funcţionării unei instituţii ori în sensul perturbării ordinii 
şi liniştii publice.

Nu doar că fapta a fost una civică, lipsită de pericol social, dar este şi o dovadă 
că societatea civilă începe să se trezească şi prin vigilenţă şi informare corectă 
sancţionează părtinirea şi deficitul democratic de care dau dovadă autorităţile.
 
Dacă punem în balanţă beneficiile obţinute de societate prin conştientizarea 
şi activismul cetăţenilor, şi valoarea acestei ‘ordini publice’ ce se doreşte a fi 
protejată de jandarmerie, ne dăm seama că forţele de ordine îşi orientează 
eforturile în direcţii greşite, fiind mult mai utilă societăţii urmărirea de către 
poliţie a prevenirii faptelor ce generează pericol social.

În concluzie, sancţiunea aplicată nu întruneşte cerinţa de a fi proporţională cu 
gradul de pericol social al faptei amintite.

B2. Nu s-a ţinut cont de circumstanţele personale ale contrave- 
nientului

Mentionez ca nu am mai fost niciodată sancţionat pentru o asemenea faptă.

Organele de ordine nu au depus niciun fel de diligenţe în sensul individua- 
lizării legale a sancţiunii aplicate, ci au acţionat mai degrabă abuziv, înspre 
‘pedepsirea’ unui act civic de protest paşnic şi democratic.

C. Referitor la capătul de cerere privind înlocuirea sancţiunii aplicate
 
Potrivit OG 2/2001, Art. 7. 

 (1) Avertismentul constă în atenţionarea verbală sau scrisă a contra-

venientului asupra pericolului social al faptei săvârşite, însoţită de 
recomandarea de a respecta dispoziţiile legale.
(2) Avertismentul se aplică în cazul în care fapta este de gravitate redusă. 
(3) Avertismentul se poate aplica şi în cazul în care actul normativ de 
stabilire şi sancţionare a contravenţiei nu prevede această sancţiune.

 Dacă se va constata că fapta există, consider că în speţă sunt întrunite 
condiţiile în care Instanţa poate dispune înlocuirea sancţiunii amenzii 
contravenţionale aplicate cu sancţiunea avertismentului. 

Apreciez că sancţiunea avertismentului, ca atenţionare cu privire la posibilele 
consecinţe ale demersurilor mele legitime de protest, este proporţională cu lipsa 
de pericol social a faptei şi îndestulătoare pentru atingerea scopului sancţiunii.

Pentru toate aceste considerente solicit Onoratei Instanţe ca prin hotărârea ce 
o va pronunţa să dispună:
- în principal anularea procesului verbal de constatare şi sancţionare a 
contravenţiei cu Seria ... nr. ... din ... întocmit de agentul constatator ... din 
Gruparea de Jandarmi Mobila Cluj-Napoca, şi pe cale de consecinţă anularea 
sancţiunii aplicate;
- în subsidiar înlocuirea sancţiunii aplicate prin procesul verbal de constatare şi 
sancţionare a contravenţiei cu Seria ... nr. ... din ... întocmit de agentul
constatator ... din Gruparea de Jandarmi Mobila Cluj-Napoca cu avertisment.

III. În probaţiune:

- Martor: … , având domiciliul la ..., cu adresa aleasa pentru corespondenta la 
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..., identificat cu ..., CNP … .

- Înregistrari video ale desfăşurării manifestației la care am participat, anexate 
prezentei  contestaţii pe suport CD;

- Înscrisuri precum şi orice altă probă necesară justei soluţionări a cauzei.
Anexez prezentei procesul verbal de sancţionare și procesul verbal de afișare în 
două copii conforme cu originalul.

Data       Contestator
       ..................... (semnătura)

 În urma plângerii, Jandarmeria a răspuns cu o întâmpinare. 

 La primul termen de judecată au fost depuse personal de către 
contestator „Note de ședință” cu informații și cereri pe care 
contestatorul le-a transmis și verbal, judecătorului:

Catre Judecătoria Cluj-Napoca
Dosar nr. .../.../...       
NOTE SCRISE pentru termenul din ...

Domnule Preşedinte,

Subsemnatul ..., cu domiciliul in ..., identificat cu ..., CNP ..., în calitate de
reclamant, formulez prezentele

NOTE SCRISE

cu privire la susţinerile mele orale de la termenul din ... prin care vă solicit 
să admiteți cererea formulată și să dispuneți anularea procesului verbal de 
constatare și sancționare a contravenției cu seria ..., nr. ..., din ..., întocmit de 
agentul constatator ... din Gruparea de Jandarmi mobilă Cluj-Napoca, pentru 
urmatoarele motive de fapt şi de drept:

În data de 9 mai 2015, între orele 16:00-18:00, subsemnatul .................., am 
participat la o manifestație publică și pașnică împotriva despăduririlor abuzive 
din România ce a inclus și un marș prin oraș. Pe toată durata marșului am urmat 
mulțimea (aproximativ 2000 persoane), aflându-mă la 20 de metri sau mai 
mult de primele rânduri din marș. Mulțimea se deplasa pe strada circulată și de 
mașini, fiind foarte puțini membri ai Jandarmeriei care să mențină siguranța. 
Nu m-am simțit în siguranță deoarece mașinile care treceau pe lângă mulțime 
se deplasau cu viteză și am transmis această îngrijorare verbal organelor de 
jandarmi. În tot timpul marșului, inclusiv când mi-am adresat îngrijorările 
jandarmului, nu am fost legitimat și nu am fost atențio-nat că încalc legea în 
vreun fel.
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Conform art. 6 CEDO, fapta pentru care am fost sancționat și sancțiunea 
aplicată (3000 RON) sunt suficient de serioase astfel încât să beneficiez de toate 
garanțiile unui proces echitabil, mai ales prezumția de nevinovăție.
Consider că sancțiunea aplicată este exagerată și nu poate să se bazeze pe un 
proces verbal nesemnat de martori și cu neregulile pe care le voi arata mai jos. 
De aceea, Pârata trebuie să dovedească acuzațiile care mi se aduc.

 I. Procesul verbal este nul

Procesul verbal a fost întocmit fără martori și la o dată ulterioară faptei.
Conform art. 19 alin. 1 din OG 2/2001, agentul constatator trebuie să menționeze 
motivele pentru care procesul verbal a fost întocmit în lipsă, iar acest lucru să fie 
confirmat de cel puțin un martor și datele acestuia de identificare. Este absurd 
că nu a fost menționat nici un martor, luând în considerare numărul mare de 
participanți la manifestație în ziua respectivă.

 II. Am fost sancționat pentru o faptă pe care nu am comis-o

În constestația depusă împotriva procesului verbal am descris exact modul 
în care m-am comportat în ziua respectivă. Din probele video depuse de  
Jandarmerie nu reiese nimic altceva decât ce am prezentat și eu. Acestea nu 
susțin faptele consemnate în procesul verbal.

Am avut o conduită decentă și nu am părăsit coloana de manifestanți. În procesul-
verbal se menționează că am ocupat încă o bandă de circulație, dar pe durata 
marșului nu am părăsit coloana de manifestanți. Consider că este imposibil 
ca o singură persoană să ocupe o bandă de circulație pe care se deplasează 
autovehicule în viteză. Deasemenea, se mai menționează că am instigat și pe 
alții să facă la fel, lucru care nu reiese din nici o probă. Nu am fost unul dintre 

organizatorii marșului și de aceea am urmat coloana pe traseul decis de cei ce 
conduceau marșul.
  
 III. Sarcina probării faptelor aparține pârâtei

Am amintit mai sus articolul 6 CEDO privind prezumția nevinovăției mele. 
Din probele video depuse la dosar de Pârâtă nu reiese nici un indiciu că eu am 
săvârșit fapta din procesul verbal.

Atrag atenția că Raportul agentului constatator ... a fost intocmit în data de 
… , la 78 de zile (!!) de la întocmirea procesului verbal. Nu există un raport 
de intervenție din ziua desfășurării faptelor. Consider că această probă trebuie 
respinsă.  

 IV. Sancțiunea este exagerată și nu își atinge obiectivul    
 prevăzut de lege

Aplicarea unei sancțiuni contravenționale presupune două etape: cea în care se 
califică fapta și cea în care se aplică sancțiunea. În cazul în care calificarea faptei 
de către agentul constatator nu a fost corectă, atunci orientarea sancțiunii către 
minim sau maxim nu mai este relevantă.

Din tot ansamblul de fapte și dovezi cred că am fost în mod special vizat de 
această măsură, lucru care se poate observa și din modul în care am fost urmărit 
încă de la începutul manifestației (videouri cu zoom, întocmirea raportului, 
sancționarea unei singure persoane la o manifestație la care au participat peste 
1500 de persoane).

Consider că sancțiunea aplicată este una exagerată (3000 RON) și 
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disproporționată, reprezentând o formă de abuz și represiune, neatingându-și 
scopul prevăzut de lege.
     
Pentru toate aceste considerente solicit Onoratei Instanţe ca prin hotărârea ce 
o va pronunţa să dispună:
- în principal anularea procesului verbal de constatare şi sancţionare a 
contravenţiei cu Seria JO nr. 1106555 din 11.05.2015 întocmit de agentul 
constatator plt. adj. sef Rus Ilarion din Gruparea de Jandarmi Mobila Cluj-
Napoca, şi pe cale de consecinţă anularea sancţiunii aplicate;
- în subsidiar înlocuirea sancţiunii aplicate prin procesul verbal de constatare şi 
sancţionare a contravenţiei cu Seria JO nr. 1106555 din 11.05.2015 întocmit de 
agentul constatator plt. adj. sef Rus Ilarion din Gruparea de Jandarmi Mobilă 
Cluj-Napoca cu avertisment.

Data           Semnătura
…          (semnătura)

 Tot la primul termen s-a prezentat și martorul, chiar dacă acesta 
nu a fost citat. Martorul a fost audiat de către judecător pentru a lămuri 
starea de fapt.

 După primul termen instanța a acceptat plângerea și a anulat 
amenda. Jandarmeria a făcut apel, la care persoana amendată a 
răspuns, cerând respingerea cererii de apel.

Către Tribunalul Cluj 
Dosar nr. .../.../...

Domnule Preşedinte,

Subsemnatul ..., cu domiciliul în …, având CNP ....., în contradictoriu cu 
apelanta Gruparea de Jandarmi Mobilă Cluj-Napoca, cu sediul în Cluj-
Napoca, str. Dorobanților, nr. 23, jud. Cluj, prezint

ÎNTÂMPINARE LA APEL

prin care solicităm respingerea căii de atac formulate de apelantul Gruparea de 
Jandarmi Mobila Cluj-Napoca împotriva sentinţei civile nr. .../... pronunţate în 
dosarul nr. .../.../... de către Judecătoria Cluj-Napoca, ca nefondată.

În fapt, arătăm că prin sentinţa nr. .../... pronunţată în dosarul nr. .../.../... 
instanţa a hotărât:

Admite plângerea contravenţională formulată de petentul ..., cu domiciliul în 
... în contradictoriu cu intimatul GRUPAREA DE JANDARMI MOBILA CLUJ-
NAPOCA, cu sediul în CLUJ-NAPOCA, CAL. DOROBANTILOR, nr. 23, jud. 
Cluj.

Anulează procesul verbal seria ... nr. ... încheiat la data de ... şi exonerează 
petentul de la plata amenzii contravenţionale.

Apreciem că soluţia primei instanţe este legală şi temeinică întrucât:
Așa cum am arătat în plângerea contravențională și în notele de ședință depuse 
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la dosar și cum a concluzionat și instanța de judecată, procesul-verbal cu 
seria … nr ..., încheiat la data de ..., prin care am fost sancționat cu amenda 
contravențională în cuantum de 3000 ron, este nul, deoarece acesta nu a fost 
semnat de un martor asistent, ci agentul constatator s-a rezumat a nota că 
”procesul verbal a fost întocmit la sediul unității iar autorul a fost identificat 
în urma vizionărilor înregistrărilor video. Întocmit în lipsă”, iar acest lucru nu 
justifică lipsa martorului asistent.

Sub aspectul temeiniciei procesului verbal, în urma audierii martorului ..., 
analiza probelor video depuse de apelanta Gruparea de Jandarmi Mobilă Cluj-
Napoca s-a dovedit o stare de fapt contrară celei reținute în actul
constatator. Astfel, procesul verbal nu este temeinic.

Arătăm că susţinerile apelantului sunt neîntemeiate deoarece:

1. Art. 19, alin. 1 din OG 2/2001, precizează că ”Procesul-verbal se semnează 
pe fiecare pagină de agentul constatator şi de contravenient. În cazul în care 
contravenientul nu se află de faţă, refuză sau nu poate să semneze, agentul 
constatator va face menţiune despre aceste împrejurări, care trebuie să fie 
confirmate de cel puţin un martor. În acest caz procesul-verbal va cuprinde 
şi datele personale din actul de identitate al martorului şi semnătura acestuia.” 

Procesul verbal nu a fost semnat de un martor asistent, ci s-a menționat că: 
”procesul verbal a fost întocmit la sediul unității iar autorul a fost identificat în 
urma vizionărilor înregistrărilor video. Întocmit în lipsă”.
Asa cum a reținut și instanța, aceasta nu poate fi considerată o explicație
pentru lipsa martorului asistent. 

2. În ceea ce privește temeinicia procesului verbal, am arătat deja în documentele 

depuse la dosar cum starea de fapt descrisă de agentul constatator nu corespunde 
realității.

Legat de mențiunea apelantei cum că martorul ... este un martor procassa, 
justificarea adusă a fost o lista cu două amenzi contravenționale care au fost 
aplicate martorului în trecut, fapte care nu au nici o legatură cu cazul de față, 
nici nu pot fi considerate fapte similare.

În drept, ne întemeiem declaraţia pe dispoziţiile art. 482 rap. la art. 205 C. 
proc. civ.

Depunem prezenta întâmpinare în 2 exemplare. 

Data          Semnătura,
…...............       .....................(semnătura)

 După următorul termen de judecată la care persoana amendată 
s-a prezentat și a susținut cererea de respingere a apelului, amenda a 
fost anulată definitiv și irevocabil.
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Anexa 3
Ordonanţa nr. 2/2001 din 12 iulie 2001

privind regimul juridic al contravenţiilor
(verificați versiunea actualizată a legii, aici)

CAPITOLUL I: Dispoziţii generale

Art. 1
Legea contravenţională apără valorile sociale, care nu sunt ocrotite prin legea penală. 
Constituie contravenţie fapta săvârşită cu vinovăţie, stabilită şi sancţionată prin lege, 
ordonanţă, prin hotărâre a Guvernului sau, după caz, prin hotărâre a consiliului local al 
comunei, oraşului, municipiului sau al sectorului municipiului Bucureşti, a consiliului 
judeţean ori a Consiliului General al Municipiului Bucureşti.

Art. 2
(1)Prin legi, ordonanţe sau hotărâri ale Guvernului se pot stabili şi sancţiona contravenţii 
în toate domeniile de activitate.
(2)Prin hotărâri ale autorităţilor administraţiei publice locale sau judeţene se stabilesc şi 
se sancţionează contravenţii în toate domeniile de activitate pentru care acestora le sunt 
stabilite atribuţii prin lege, în măsura în care în domeniile respective nu sunt stabilite 
contravenţii prin legi, ordonanţe sau hotărâri ale Guvernului.
(3)Consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti pot stabili şi sancţiona contravenţii 
în următoarele domenii: salubritate; activitatea din pieţe, curăţenia şi igienizarea acestora; 
întreţinerea parcurilor şi spaţiilor verzi, a spaţiilor şi locurilor de joacă pentru copii; 
amenajarea şi curăţenia spaţiilor din jurul blocurilor de locuinţe, precum şi a terenurilor 
virane; întreţinerea bazelor şi obiectivelor sportive aflate în administrarea lor; întreţinerea 
străzilor şi trotuarelor, a şcolilor şi altor instituţii de educaţie şi cultură, întreţinerea 
clădirilor, împrejmuirilor şi a altor construcţii; depozitarea şi colectarea gunoaielor şi a 
resturilor menajere.
(4)Consiliul General al Municipiului Bucureşti poate stabili şi alte domenii de activitate 
din competenţa consiliilor locale ale sectoarelor, în care acestea pot stabili şi sancţiona 
contravenţii.

(5)Hotărârile consiliilor locale sau judeţene ori, după caz, ale sectoarelor municipiului 
Bucureşti, prin care s-au stabilit contravenţii cu nesocotirea principiilor prevăzute la alin. 
(2)-(4), sunt nule de drept. Nulitatea se constată de instanţa de contencios administrativ 
competentă, la cererea oricărei persoane interesate.

Art. 3
(1)Actele normative prin care se stabilesc contravenţii vor cuprinde descrierea faptelor ce 
constituie contravenţii şi sancţiunea ce urmează să se aplice pentru fiecare dintre acestea; în 
cazul sancţiunii cu amendă se vor stabili limita minimă şi maximă a acesteia sau, după caz, 
cote procentuale din anumite valori; se pot stabili şi tarife de determinare a despăgubirilor 
pentru pagubele pricinuite prin săvârşirea contravenţiilor.
(2)Persoana juridică răspunde contravenţional în cazurile şi în condiţiile prevăzute de 
actele normative prin care se stabilesc şi se sancţionează contravenţii.

Art. 4
(1)Dispoziţiile din actele normative prin care se stabilesc şi se sancţionează contravenţiile 
intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării, iar în cazul hotărârilor consiliilor 
locale sau judeţene, punerea în aplicare se face şi cu respectarea condiţiilor prevăzute la 
art. 50 alin. (2) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001.
(2)În cazuri urgente se poate prevedea intrarea în vigoare într-un termen mai scurt, dar 
nu mai puţin de 10 zile.
(3)Hotărârile autorităţilor administraţiei publice locale sau judeţene prevăzute la art. 1, 
prin care se stabilesc şi se sancţionează contravenţii, pot fi aduse la cunoştinţă publică prin 
afişare sau prin orice altă formă de publicitate în condiţiile Legii nr. 215/2001.

Art. 5
(1)Sancţiunile contravenţionale sunt principale şi complementare.
(2)Sancţiunile contravenţionale principale sunt:
a)avertismentul;
b)amenda contravenţională;
c)prestarea unei activităţi în folosul comunităţii.
(3)Sancţiunile contravenţionale complementare sunt:
a)confiscarea bunurilor destinate, folosite sau rezultate din contravenţii;

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/29779


88 89

b)suspendarea sau anularea, după caz, a avizului, acordului sau a autorizaţiei de exercitare 
a unei activităţi;
c)închiderea unităţii;
d)blocarea contului bancar;
e)suspendarea activităţii agentului economic;
f)retragerea licenţei sau a avizului pentru anumite operaţiuni ori pentru activităţi de comerţ 
exterior, temporar sau definitiv;
g)desfiinţarea lucrărilor şi aducerea terenului în starea iniţială.
(4)Prin legi speciale se pot stabili şi alte sancţiuni principale sau complementare.
(5)Sancţiunea stabilită trebuie să fie proporţională cu gradul de pericol social al faptei 
săvârşite.
(la data 22-apr-2002 Art. 5, alin. (5) din capitolul I modificat de Art. 1, punctul 5. din Legea 
180/2002 )
(6)Sancţiunile complementare se aplică în funcţie de natura şi de gravitatea faptei.
(7)Pentru una şi aceeaşi contravenţie se poate aplica numai o sancţiune contravenţională 
principală şi una sau mai multe sancţiuni complementare.

Art. 6
(1)Avertismentul şi amenda contravenţională se pot aplica oricărui contravenient persoană 
fizică sau juridică.
(2)Prestarea unei activităţi în folosul comunităţii se poate aplica numai contravenienţilor 
persoane fizice.

Art. 7
(1)Avertismentul constă în atenţionarea verbală sau scrisă a contravenientului asupra 
pericolului social al faptei săvârşite, însoţită de recomandarea de a respecta dispoziţiile 
legale.
(2)Avertismentul se aplică în cazul în care fapta este de gravitate redusă.
(3)Avertismentul se poate aplica şi în cazul în care actul normativ de stabilire şi sancţionare 
a contravenţiei nu prevede această sancţiune.

Art. 8
(1)Amenda contravenţională are caracter administrativ.

(2)Limita minimă a amenzii contravenţionale este de 250.000 lei, iar limita maximă nu 
poate depăşi:
a)1 miliard lei, în cazul contravenţiilor stabilite prin lege şi ordonanţă;
b)500 milioane lei, în cazul contravenţiilor stabilite prin hotărâri ale Guvernului;
c)50 milioane lei, în cazul contravenţiilor stabilite prin hotărâri ale consiliilor judeţene ori 
ale Consiliului General al Municipiului Bucureşti;
d)25 milioane lei, în cazul contravenţiilor stabilite prin hotărâri ale consiliilor locale ale 
comunelor, oraşelor, municipiilor şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti.
(3)Sumele provenite din amenzile aplicate persoanelor juridice în conformitate cu legislaţia 
în vigoare se fac venit integral la bugetul de stat, cu excepţia celor aplicate, potrivit legii, 
de autorităţile administraţiei publice locale şi amenzilor privind circulaţia pe drumurile 
publice, care se fac venit integral la bugetele locale.
 (4)Sumele provenite din amenzile aplicate persoanelor fizice în conformitate cu legislaţia 
în vigoare se fac venit integral la bugetele locale.

Art. 9
(1)Prestarea unei activităţi în folosul comunităţii poate fi stabilită numai prin lege şi numai 
pe o durată ce nu poate depăşi 300 de ore.
(2)Sancţiunea prevăzută la alin. (1) se stabileşte alternativ cu amenda.
(3)În cazul în care contravenientul persoană fizică nu a achitat amenda în termen de 30 
de zile de la rămânerea definitivă a sancţiunii şi nu există posibilitatea executării silite, 
organul de specialitate al unităţii administrativ-teritoriale prevăzut la art. 39 alin. (2) lit. 
a) în a cărui rază teritorială domiciliază contravenientul va sesiza instanţa judecătorească 
în a cărei circumscripţie domiciliază acesta, în vederea înlocuirii amenzii cu sancţiunea 
obligării contravenientului la prestarea unei activităţi în folosul comunităţii, ţinându-se 
seama de partea din amendă care a fost achitată.
(4)La primul termen de judecată, instanţa, cu citarea contravenientului, poate acorda 
acestuia, la cerere, un termen de 30 de zile, în vederea achitării integrale a amenzii.
(5)În cazul în care contravenientul nu achită amenda în termenul prevăzut la alin. (4), 
instanţa procedează la înlocuirea amenzii cu sancţiunea obligării la prestarea unei activităţi 
în folosul comunităţii.
(6)Hotărârea prin care s-a aplicat sancţiunea prestării unei activităţi în folosul comunităţii 
este supusă numai apelului.
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Art. 10
(1)Dacă aceeaşi persoană a săvârşit mai multe contravenţii sancţiunea se aplică pentru 
fiecare contravenţie.
(2)Când contravenţiile au fost constatate prin acelaşi proces-verbal, sancţiunile 
contravenţionale se cumulează fără a putea depăşi dublul maximului amenzii prevăzut 
pentru contravenţia cea mai gravă sau, după caz, maximul general stabilit în prezenta 
ordonanţă pentru prestarea unei activităţi în folosul comunităţii.
(3)În cazul în care la săvârşirea unei contravenţii au participat mai multe persoane, 
sancţiunea se va aplica fiecăreia separat.

Art. 11
(1)Caracterul contravenţional al faptei este înlăturat în cazul legitimei apărări, stării 
de necesitate, constrângerii fizice sau morale, cazului fortuit, iresponsabilităţii, beţiei 
involuntare complete, erorii de fapt, precum şi infirmităţii, dacă are legătură cu fapta 
săvârşită.
(2)Minorul sub 14 ani nu răspunde contravenţional.
(3)Pentru contravenţiile săvârşite de minorii care au împlinit 14 ani minimul şi maximul 
amenzii stabilite în actul normativ pentru fapta săvârşită se reduc la jumătate.
(4)Minorul care nu a împlinit vârsta de 16 ani nu poate fi sancţionat cu prestarea unei 
activităţi în folosul comunităţii.
(5)Cauzele care înlătură caracterul contravenţional al faptei se constată numai de instanţa 
de judecată.

Art. 12
(1)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.
(2)Dacă sancţiunea prevăzută în noul act normativ este mai uşoară se va aplica aceasta. 
În cazul în care noul act normativ prevede o sancţiune mai gravă, contravenţia săvârşită 
anterior va fi sancţionată conform dispoziţiilor actului normativ în vigoare la data săvârşirii 
acesteia.

Art. 13
(1)Aplicarea sancţiunii amenzii contravenţionale se prescrie în termen de 6 luni de la data 
săvârşirii faptei.
(2)În cazul contravenţiilor continue, termenul prevăzut la alin. (1) curge de la data încetării 
săvârşirii faptei. Contravenţia este continuă în situaţia în care încălcarea obligaţiei legale 
durează în timp.
(3)Când fapta a fost urmărită ca infracţiune şi ulterior s-a stabilit că ea constituie 
contravenţie, prescripţia aplicării sancţiunii nu curge pe tot timpul în care cauza s-a aflat 
în faţa organelor de cercetare sau de urmărire penală ori în faţa instanţei de judecată, dacă 
sesizarea s-a făcut înăuntrul termenului prevăzut la alin. (1) sau (2). Prescripţia operează 
totuşi dacă sancţiunea nu a fost aplicată în termen de un an de la data săvârşirii, respectiv 
constatării faptei, dacă prin lege nu se dispune altfel.
(4)Prin legi speciale pot fi prevăzute şi alte termene de prescripţie pentru aplicarea 
sancţiunilor contravenţionale.

Art. 14
(1)Executarea sancţiunilor contravenţionale se prescrie dacă procesul-verbal de constatare 
a contravenţiei nu a fost comunicat contravenientului în termen de cel mult două luni de la 
data aplicării sancţiunii.
(2)Prescripţia executării sancţiunilor contravenţionale poate fi constatată chiar şi de 
instanţa învestită cu soluţionarea plângerii contravenţionale.

CAPITOLUL II: Constatarea contravenţiei

Art. 15
(1)Contravenţia se constată printr-un proces-verbal încheiat de persoanele anume 
prevăzute în actul normativ care stabileşte şi sancţionează contravenţia, denumite în mod 
generic agenţi constatatori.
(2)Pot fi agenţi constatatori: primarii, ofiţerii şi subofiţerii din cadrul Ministerului de 
Interne, special abilitaţi, persoanele împuternicite în acest scop de miniştri şi de alţi 
conducători ai autorităţilor administraţiei publice centrale, de prefecţi, preşedinţi ai 
consiliilor judeţene, primari, de primarul general al municipiului Bucureşti, precum şi de 
alte persoane prevăzute în legi speciale.
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(3)Ofiţerii şi subofiţerii din cadrul Ministerului de Interne constată contravenţii privind: 
apărarea ordinii publice; circulaţia pe drumurile publice; regulile generale de comerţ; 
vânzarea, circulaţia şi transportul produselor alimentare şi nealimentare, ţigărilor 
şi băuturilor alcoolice; alte domenii de activitate stabilite prin lege sau prin hotărâre a 
Guvernului.

Art. 16
(1)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; datele personale din actul de identitate, inclusiv codul numeric personal, 
ocupaţia şi locul de muncă ale contravenientului; descrierea faptei contravenţionale cu 
indicarea datei, orei şi locului în care a fost săvârşită, precum şi arătarea tuturor împrejurărilor 
ce 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 48 de ore a jumătate din minimul amenzii 
prevăzute de actul normativ, dacă acesta prevede o asemenea posibilitate; termenul de 
exercitare a căii de atac şi organul la care se depune plângerea.
(1^1)În cazul contravenienţilor cetăţeni străini, persoane fără cetăţenie sau cetăţeni români 
cu domiciliul în străinătate, în procesul-verbal vor fi cuprinse şi următoarele date: seria şi 
numărul paşaportului ori ale altui document de trecere a frontierei de stat, data eliberării 
acestuia şi statul emitent.
(2) Abrogat
(3) Abrogat
(4) Abrogat
(5)În cazul în care contravenientul este minor procesul-verbal va cuprinde şi numele, 
prenumele şi domiciliul părinţilor sau ale altor reprezentanţi ori ocrotitori legali ai acestuia.
(6)În situaţia în care contravenientul este persoană juridică în procesul-verbal se vor face 
menţiuni cu privire la denumirea, sediul, numărul de înmatriculare în registrul comerţului 
şi codul fiscal ale acesteia, precum şi datele de identificare a persoanei care o reprezintă.
(7)În momentul încheierii procesului-verbal agentul constatator este obligat să aducă la 
cunoştinţă contravenientului dreptul de a face obiecţiuni cu privire la conţinutul actului 
de constatare. Obiecţiunile sunt consemnate distinct în procesul-verbal la rubrica “Alte 

menţiuni”, sub sancţiunea nulităţii procesului-verbal.
Art. 17
Lipsa menţiunilor 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 
atrage nulitatea procesului-verbal. Nulitatea se constată şi din oficiu.

Art. 18
Contravenientul este obligat să prezinte agentului constatator, la cerere, actul de identitate 
ori documentele în baza cărora se fac menţiunile prevăzute la art. 16 alin. (3). În caz de 
refuz, pentru legitimarea contravenientului agentul constatator poate apela la ofiţeri şi 
subofiţeri de poliţie, jandarmi sau gardieni publici.

Art. 19
(1)Procesul-verbal se semnează pe fiecare pagină de agentul constatator şi de contravenient. 
În cazul în care contravenientul nu se află de faţă, refuză sau nu poate să semneze, agentul 
constatator va face menţiune despre aceste împrejurări, care trebuie să fie confirmate de 
cel puţin un martor. În acest caz procesul-verbal va cuprinde şi datele personale din actul 
de identitate al martorului şi semnătura acestuia.
(2)Nu poate avea calitatea de martor un alt agent constatator.
(3)În lipsa unui martor agentul constatator va preciza motivele care au condus la încheierea 
procesului-verbal în acest mod.

Art. 20
(1)Dacă o persoană săvârşeşte mai multe contravenţii constatate în acelaşi timp de acelaşi 
agent constatator, se încheie un singur proces-verbal.

CAPITOLUL III: Aplicarea sancţiunilor contravenţionale

Art. 21
(1)În cazul în care prin actul normativ de stabilire şi sancţionare a contravenţiilor nu se 
prevede altfel, agentul constatator, prin procesul-verbal de constatare, aplică şi sancţiunea.
(2)Dacă, potrivit actului normativ de stabilire şi sancţionare a contravenţiei, agentul 
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constatator nu are dreptul să aplice şi sancţiunea, procesul-verbal de constatare se trimite 
de îndată organului sau persoanei competente să aplice sancţiunea. În acest caz sancţiunea 
se aplică prin rezoluţie scrisă pe procesul-verbal.
(3)Sancţiunea se aplică în limitele prevăzute de actul normativ şi trebuie să fie proporţională 
cu gradul de pericol social al faptei săvârşite, ţinându-se seama de împrejurările în care 
a fost săvârşită fapta, de modul şi mijloacele de săvârşire a acesteia, de scopul urmărit, 
de urmarea produsă, precum şi de circumstanţele personale ale contravenientului şi de 
celelalte date înscrise în procesul-verbal.

Art. 23
(1)În cazul în care prin săvârşirea contravenţiei s-a cauzat o pagubă şi există tarife de 
evaluare a acesteia, persoana împuternicită să aplice sancţiunea stabileşte şi despăgubirea, 
cu acordul expres al persoanei vătămate, făcând menţiunea corespunzătoare în procesul-
verbal.
(2)Dacă nu există tarif de evaluare a pagubei persoana vătămată îşi va putea valorifica 
pretenţiile potrivit dreptului comun.

Art. 24
(1)Persoana împuternicită să aplice sancţiunea dispune şi confiscarea bunurilor destinate, 
folosite sau rezultate din contravenţii. În toate situaţiile agentul constatator va descrie în 
procesul-verbal bunurile supuse confiscării şi va lua în privinţa lor măsurile de conservare 
sau de valorificare prevăzute de lege, făcând menţiunile corespunzătoare în procesul-
verbal.
(2)În cazul în care bunurile nu se găsesc contravenientul este obligat la plata contravalorii 
lor în lei.
(3)Agentul constatator are obligaţia să stabilească cine este proprietarul bunurilor 
confiscate şi, dacă acestea aparţin unei alte persoane decât contravenientul, în procesul-
verbal se vor menţiona, dacă este posibil, datele de identificare a proprietarului sau se vor 
preciza motivele pentru care identificarea nu a fost posibilă.

Art. 25
 (1)Procesul-verbal se va înmâna sau, după caz, se va comunica, în copie, contravenientului 
şi, dacă este cazul, părţii vătămate şi proprietarului bunurilor confiscate.

(2)Comunicarea se face de către organul care a aplicat sancţiunea, în termen de cel mult 
două luni de la data aplicării acesteia.
(3)În situaţia în care contravenientul a fost sancţionat cu amendă, precum şi dacă a fost 
obligat la despăgubiri, o dată cu procesul-verbal, acestuia i se va comunica şi înştiinţarea 
de plată. În înştiinţarea de plată se va face menţiunea cu privire la obligativitatea achitării 
amenzii la instituţiile abilitate să o încaseze, potrivit legislaţiei în vigoare şi, după caz, a 
despăgubirii, în termen de 15 zile de la comunicare, în caz contrar urmând să se procedeze 
la executarea silită.

Art. 26
(1)Dacă agentul constatator aplică şi sancţiunea, iar contravenientul este prezent la 
încheierea procesului-verbal acestuia copia de pe acesta şi înştiinţarea de plată se înmânează 
contravenientului, făcându-se menţiune în acest sens în procesul-verbal. Contravenientul 
va semna de primire.
Rectificare: la art. 26 alin. (1) în loc de “...la încheierea procesului-verbal acestuia copia de 
pe acesta...” se va citi “...la încheierea procesului-verbal, copia de pe acesta...”.
(2)Dispoziţiile alin. (1) se aplică şi faţă de celelalte persoane cărora trebuie să li se comunice 
copia de pe procesul-verbal, dacă sunt prezente la încheierea acestuia.
(3)În cazul în care contravenientul nu este prezent sau, deşi prezent, refuză să semneze 
procesul-verbal, comunicarea acestuia, precum şi a înştiinţării de plată se face de către 
agentul constatator în termen de cel mult două luni de la data încheierii.

Art. 27
Comunicarea procesului-verbal şi a înştiinţării de plată de face prin poştă, cu aviz de 
primire, sau prin afişare la domiciliul sau la sediul contravenientului. Operaţiunea de 
afişare se consemnează într-un proces-verbal semnat de cel puţin un martor.

Art. 28
(1)Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data 
încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din 
minimul amenzii prevăzute în actul normativ, agentul constatator făcând menţiune despre 
această posibilitate în procesul-verbal. În actul normativ de stabilire a contravenţiilor 
această posibilitate trebuie menţionată în mod expres. Termenele statornicite pe ore încep 
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să curgă de la miezul nopţii zilei următoare, iar termenul care se sfârşeşte într-o zi de 
sărbătoare legală sau când serviciul este suspendat se va prelungi până la sfârşitul primei 
zile de lucru următoare.
(2)Amenzile care se cuvin bugetului de stat pot fi achitate, prin mijloace de plată online, 
în conturile dedicate, la instituţiile de credit autorizate cu care există încheiate convenţii 
sau la unităţile Trezoreriei Statului, iar amenzile cuvenite bugetelor locale se achită, prin 
mijloace de plată online, prin instituţii de credit autorizate cu care există încheiate convenţii 
sau la casieriile autorităţilor administraţiei publice locale ori ale altor instituţii publice 
abilitate să administreze veniturile bugetelor locale indiferent de localitatea pe a cărei rază 
acestea funcţionează, de cetăţenia, domiciliul sau de reşedinţa contravenientului ori de 
locul săvârşirii contravenţiei, precum şi la ghişeul unic din punctele de trecere a frontierei 
de stat a României. O copie de pe chitanţă se predă de către contravenient agentului 
constatator sau se trimite prin poştă sau electronic, prin e-mail, organului din care acesta 
face parte, potrivit dispoziţiilor alin. (1).
(3)Plata amenzilor contravenţionale achitate prin intermediul sistemelor electronice de 
plată prevăzute de lege se dovedeşte prin prezentarea extrasului de cont al plătitorului 
sau a dovezii de plată emise de către sistemele de plăţi, aceasta specificând data şi ora 
efectuării plăţii; în aceste situaţii se elimină obligativitatea pentru plătitor de a preda o 
copie de pe extrasul de cont sau de pe dovada de plată emisă de sistemul de plăţi către 
agentul constatator sau organul din care acesta face parte.

Art. 29
Dispoziţiile art. 28 se aplică şi în cazurile prevăzute la art. 10 alin. (2), dacă contravenientul 
achită jumătate din minimul amenzii prevăzute de actul normativ pentru fiecare dintre 
contravenţiile constatate, fără ca prin totalizare să se depăşească maximul prevăzut pentru 
contravenţia cea mai gravă.

Art. 30
(1)Dacă persoana împuternicită să aplice sancţiunea apreciază că fapta a fost săvârşită în 
astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, constituie infracţiune, sesizează organul de 
urmărire penală competent.
(2)În cazul în care fapta a fost urmărită ca infracţiune şi ulterior s-a stabilit de către 
procuror sau de către instanţă că ea ar putea constitui contravenţie, actul de sesizare sau 

de constatare a faptei, împreună cu o copie de pe rezoluţia, ordonanţa sau, după caz, de pe 
hotărârea judecătorească, se trimite de îndată organului în drept să constate contravenţia, 
pentru a lua măsurile ce se impun conform legii.
(3)Termenul de 6 luni pentru aplicarea sancţiunii în cazul prevăzut la alin. (2) curge de la 
data sesizării organului în drept să aplice sancţiunea.

CAPITOLUL IV: Căile de atac

Art. 31
(1)Împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii se 
poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării acestuia.
(2)Partea vătămată poate face plângere numai în ceea ce priveşte despăgubirea, iar cel 
căruia îi aparţin bunurile confiscate, altul decât contravenientul, numai în ceea ce priveşte 
măsura confiscării.

Art. 32
(1)Plângerea se depune la judecătoria în a cărei circumscripţie a fost săvârşită contravenţia.
(2)Controlul aplicării şi executării sancţiunilor contravenţionale principale şi complementare 
este de competenţa exclusivă a instanţei prevăzute la alin. (1).
(3)Plângerea suspendă executarea. Plângerea persoanelor prevăzute la art. 31 alin. (2) 
suspendă executarea numai în ceea ce priveşte despăgubirea sau, după caz, măsura 
confiscării.

Art. 33
(1)Judecătoria va fixa termen de judecată, care nu va depăşi 30 de zile, şi va dispune citarea 
contravenientului sau, după caz, a persoanei care a făcut plângerea, a organului care a 
aplicat sancţiunea, a martorilor indicaţi în procesul-verbal sau în plângere, precum şi a 
oricăror alte persoane în măsură să contribuie la rezolvarea temeinică a cauzei.
(2)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.

Art. 34
(1)Instanţa competentă să soluţioneze plângerea, după ce verifică dacă aceasta a fost 
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introdusă în termen, ascultă pe cel care a făcut-o şi pe celelalte persoane citate, dacă 
aceştia s-au prezentat, administrează orice alte probe prevăzute de lege, necesare în 
vederea verificării legalităţii şi temeiniciei procesului-verbal, şi hotărăşte asupra sancţiunii, 
despăgubirii stabilite, precum şi asupra măsurii confiscării. Dispoziţiile art. 2361 şi ale art. 
405 din Codul de procedură civilă nu sunt aplicabile.
(2)Dacă prin lege nu se prevede altfel, hotărârea prin care s-a soluţionat plângerea poate fi 
atacată numai cu apel. Apelul se soluţionează de secţia de contencios administrativ şi fiscal 
a tribunalului. Motivarea apelului nu este obligatorie. Motivele de apel pot fi susţinute şi 
oral în faţa instanţei. Apelul suspendă executarea hotărârii.

Art. 35
Plângerile împotriva proceselor-verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor se 
soluţionează cu precădere.

Art. 36
Pentru plângerea împotriva procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei, 
pentru recursul formulat împotriva hotărârii judecătoreşti prin care s-a soluţionat 
plângerea, precum şi pentru orice alte cereri incidente se percep taxele judiciare de timbru 
prevăzute de lege.

CAPITOLUL V: Executarea sancţiunilor contravenţionale

Art. 37
Procesul-verbal neatacat în termenul prevăzut la art. 31, precum şi hotărârea judecătorească 
irevocabilă prin care s-a soluţionat plângerea constituie titlu executoriu, fără vreo altă 
formalitate.

Art. 38
(1)Avertismentul se adresează oral atunci când contravenientul este prezent la constatarea 
contravenţiei şi sancţiunea este aplicată de agentul constatator.
(2)În celelalte cazuri avertismentul se socoteşte executat prin comunicarea procesului-
verbal de constatare a contravenţiei, cu rezoluţia corespunzătoare.
(3)Dacă sancţiunea a fost aplicată de instanţă prin înlocuirea amenzii contravenţionale cu 

avertisment, comunicarea acesteia se face prin încunoştinţare scrisă.

Art. 39
(1)Punerea în executare a sancţiunii amenzii contravenţionale se face astfel:
a)de către organul din care face parte agentul constatator, ori de câte ori nu se exercită calea 
de atac împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei în termenul prevăzut de 
lege;
b)de către instanţa judecătorească, în celelalte cazuri.
(2)În vederea executării amenzii, organele prevăzute la alin. (1) vor comunica din oficiu 
procesul-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii, neatacat cu 
plângere în termenul legal, în termen de 30 de zile de la data expirării acestui termen, ori, 
după caz, dispozitivul hotărârii judecătoreşti irevocabile prin care s-a soluţionat plângerea, 
în termen de 30 de zile de la data la care hotărârea a devenit irevocabilă, astfel:
a)pentru sumele care se fac venit integral la bugetele locale, organelor de specialitate ale 
unităţilor administrativ-teritoriale în a căror rază teritorială domiciliază contravenientul 
persoană fizică sau, după caz, îşi are domiciliul fiscal contravenientul persoană juridică;
b)pentru sumele care se fac venit integral la bugetul de stat, organelor de specialitate ale 
unităţilor subordonate Ministerului Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare 
Fiscală, în a căror rază teritorială îşi are domiciliul fiscal contravenientul persoană juridică.
(3)Executarea se face în condiţiile prevăzute de dispoziţiile legale privind executarea silită 
a creanţelor fiscale.
(4)Împotriva actelor de executare se poate face contestaţie la executare, în condiţiile legii.

Art. 39^1
(1)În cazul în care contravenientul nu a achitat amenda în termen de 30 de zile de la 
rămânerea definitivă a sancţiunii şi nu există posibilitatea executării silite, acesta va sesiza 
instanţa în circumscripţia căreia s-a săvârşit contravenţia, în vederea înlocuirii amenzii cu 
sancţiunea prestării unei activităţi în folosul comunităţii, ţinându-se seama, după caz, şi de 
partea din amendă care a fost achitată.
(2)În cazul în care contravenientul, citat de instanţă, nu a achitat amenda în termenul 
prevăzut la alin. (1), instanţa procedează la înlocuirea amenzii cu sancţiunea prestării 
unei activităţi în folosul comunităţii pe o durată maximă de 50 de ore, iar pentru minori 
începând cu vârsta de 16 ani, de 25 de ore.
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(3)Hotărârea prin care s-a aplicat sancţiunea prestării unei activităţi în folosul comunităţii 
este supusă recursului.
(4)Urmărirea punerii în executare a sentinţelor se realizează de către serviciul de executări 
civile de pe lângă judecătoria în a cărei rază s-a săvârşit contravenţia, în colaborare cu 
serviciile specializate din primării.
Art. 40
Executarea sancţiunilor contravenţionale complementare se face potrivit dispoziţiilor 
legale.

Art. 41
(1)Confiscarea se aduce la îndeplinire de organul care a dispus această măsură, în condiţiile 
legii.
(2)În caz de anulare sau de constatare a nulităţii procesului-verbal bunurile confiscate, cu 
excepţia celor a căror deţinere sau circulaţie este interzisă prin lege, se restituie de îndată 
celui în drept.
(3)Dacă bunurile prevăzute la alin. (2) au fost valorificate, instanţa va dispune să se achite 
celui în drept o despăgubire care se stabileşte în raport cu valoarea de circulaţie a bunurilor.

Art. 42
În scopul executării despăgubirii stabilite pe bază de tarif actele prevăzute la art. 39 alin. 
(2) se comunică şi părţii vătămate, care va proceda potrivit dispoziţiilor legale referitoare 
la executarea silită a creanţelor.

Art. 43 Abrogat

CAPITOLUL VI: Dispoziţii speciale şi tranzitorii

Art. 44
(1)Sancţiunile prevăzute în prezenta ordonanţă nu se aplică în cazul contravenţiilor 
săvârşite de militarii în termen. Procesul-verbal de constatare se trimite comandantului 
unităţii din care face parte contravenientul, pentru a i se aplica măsuri disciplinare, dacă 
se constată că acesta este întemeiat.
(2)Dacă prin contravenţia săvârşită de un militar în termen s-a produs o pagubă sau dacă 

sunt bunuri supuse confiscării, organul competent potrivit legii va stabili despăgubirea 
pe bază de tarif şi va dispune asupra confiscării. Câte o copie de pe procesul-verbal se 
comunică contravenientului, părţii vătămate şi celui căruia îi aparţin bunurile confiscate.

Art. 45 Abrogat

Art. 46
Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul de Interne, precum şi celelalte autorităţi ale 
administraţiei publice care au structuri militare vor stabili prin regulamentele interne 
organele competente să constate şi să aplice sancţiunile în cazul contravenţiilor săvârşite 
de cadrele militare şi de angajaţii civili în legătură cu serviciul.

Art. 47
Dispoziţiile prezentei ordonanţe se completează cu dispoziţiile Codului penal şi ale Codului 
de procedură civilă, după caz.

Art. 48
Ori de câte ori într-o lege specială sau în alt act normativ anterior se face trimitere la Legea 
nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, trimiterea se va socoti făcută 
la dispoziţiile corespunzătoare din prezenta ordonanţă.

Art. 49
Cauzele aflate în curs de soluţionare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe vor 
continua să se judece potrivit legii aplicabile în momentul constatării contravenţiei.

Art. 50
Actele normative prin care se stabilesc contravenţii, în vigoare la data publicării prezentei 
ordonanţe în Monitorul Oficial al României, Partea I, vor fi modificate sau completate, 
dacă este cazul, în termen de 3 luni, potrivit prevederilor acesteia.

Art. 51
(1)Prezenta ordonanţă va intra în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării ei în 
Monitorul Oficial al României, Partea I.
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(2)Pe aceeaşi dată se abrogă Legea nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea 
contravenţiilor, publicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 148 din 14 noiembrie 1968, cu 
modificările şi completările ulterioare, precum şi orice alte dispoziţii contrare.

Forma aplicabilă pentru ‘Ordonanța 2/2001’ la data de 25 noiembrie 2016.

Anexa 4
Legea nr. 60 din 23 septembrie 1991 privind organizarea

şi desfăşurarea adunărilor publice, republicată
(verificați versiunea actualizată a legii, aici)

CAPITOLUL I: Dispoziţii generale

Art. 1
(1)Libertatea cetăţenilor de a-şi exprima opiniile politice, sociale sau de altă natură, de 
a organiza mitinguri, demonstraţii, manifestaţii, procesiuni şi orice alte întruniri şi de 
a participa la acestea este garantată prin lege. Asemenea activităţi se pot realiza numai 
paşnic şi fără niciun fel de arme.
(2)Adunările publice - mitinguri, demonstraţii, manifestaţii, competiţii sportive, procesiuni 
şi altele asemenea -, ce urmează să se desfăşoare în pieţe, pe căile publice ori în alte locuri 
în aer liber, se pot organiza numai după declararea prealabilă prevăzută de prezenta lege.
(3)Pentru competiţiile sportive internaţionale, precum şi pentru manifestările sportive 
internaţionale, declararea prealabilă este obligatorie, indiferent de locul de desfăşurare a 
acestora.

Art. 2
Adunările publice trebuie să se desfăşoare în mod paşnic şi civilizat, cu protecţia 
participanţilor şi a mediului ambiant, fără să stânjenească folosirea normală a drumurilor 
publice, a transportului în comun, cu excepţia celor autorizate, funcţionarea instituţiilor 
publice sau private, a celor de învăţământ, cultură şi sănătate, a unităţilor economice 
ori să degenereze în acţiuni turbulente de natură a pune în primejdie ordinea şi liniştea 
publică, siguranţa persoanelor, integritatea corporală, viaţa sau bunurile acestora ori ale 
domeniului public, şi nu pot fi continuate după ora 23,00, caz în care intră sub incidenţa 
dispoziţiilor Legii nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de 
convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, republicată.

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/1532
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Art. 3
Nu trebuie declarate în prealabil adunările publice al căror scop îl constituie manifestările 
cultural-artistice, sportive, religioase, comemorative, cele ocazionate de vizite oficiale, 
precum şi cele care se desfăşoară în exteriorul sau în incinta sediilor ori a imobilelor 
persoanelor juridice de interes public sau privat. În cazul în care organizatorii adunărilor 
publice nesupuse declarării prealabile deţin indicii sau date că desfăşurarea lor s-ar putea 
solda cu acte de dezordine ori că ar putea să ducă la manifestări violente, au obligaţia să 
solicite din timp primarilor, unităţilor de jandarmi competente teritorial şi poliţiei locale 
sprijin de specialitate.

Art. 4
Primarul municipiului, oraşului sau comunei, unităţile de jandarmi competente teritorial 
şi poliţia locală sunt obligate să asigure condiţiile necesare în vederea desfăşurării normale 
a adunărilor publice, iar organizatorii au obligaţia să întreprindă acţiunile ce se impun 
pentru ca acestea să se desfăşoare în conformitate cu prevederile art. 2.

Art. 5
(1)Organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice sunt interzise în imediata apropiere a 
gărilor, porturilor, aeroporturilor, staţiilor de metrou, spitalelor, obiectivelor militare, a 
unităţilor economice cu instalaţii, utilaje sau maşini cu grad ridicat de pericol în exploatare.
(2)De asemenea, este interzisă desfăşurarea simultană a două sau mai multe adunări 
publice distincte, în acelaşi loc sau pe aceleaşi trasee, indiferent de caracterul acestora.

CAPITOLUL II: Declararea prealabilă a adunărilor publice

Art. 6
Pentru organizarea adunărilor publice solicitanţii se vor adresa, în scris, primarului unităţii 
administrativ-teritoriale pe a cărei rază urmează să se desfăşoare adunarea.

Art. 7
Organizatorii adunărilor publice vor depune declaraţia scrisă la primăriile municipale, 
orăşeneşti sau comunale pe al căror teritoriu acestea urmează să se desfăşoare, cu cel 
puţin 3 zile înainte de data desfăşurării acestora, în care trebuie să menţioneze denumirea 

sub care este cunoscut grupul organizator, scopul, locul, data, ora începerii şi durata 
acţiunii, traseele de afluire şi defluire, numărul aproximativ al participanţilor, persoanele 
împuternicite să asigure şi să răspundă de măsurile de organizare, serviciile pe care le 
solicită din partea consiliului local, a poliţiei locale şi jandarmeriei, potrivit modelului 
prezentat în anexă.

Art. 8
(1)Se înfiinţează comisia de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice la nivelul 
tuturor consiliilor locale, formată din primar, secretarul comunei sau al oraşului, după caz, 
reprezentanţi ai poliţiei şi ai jandarmeriei.
(2)În cazuri justificate, cu acordul organizatorilor, comisiile de avizare pot să modifice 
unele elemente cuprinse în declaraţia prealabilă a acestora.

Art. 9
Sunt interzise adunările publice prin care se urmăreşte:
a)propagarea ideilor totalitare de natură fascistă, comunistă, rasistă, şovină sau ale oricăror 
organizaţii terorist-diversioniste, defăimarea ţării şi a naţiunii, îndemnul la ură naţională 
sau religioasă, incitarea la discriminare, la violenţă publică şi la manifestări obscene, 
contrare bunelor moravuri;
b)organizarea unei lovituri de stat sau altei acţiuni contrare siguranţei naţionale;
c)încălcarea ordinii, siguranţei sau moralităţii publice, a drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor 
ori punerea în pericol a sănătăţii acestora.

Art. 10
(1)Primarul localităţii, la propunerea comisiei de avizare, poate interzice organizarea 
adunărilor publice atunci când:
a)deţine date de la organele specializate, din care rezultă că desfăşurarea acestora ar duce 
la încălcarea prevederilor art. 2;
b)în perioada, locul şi pe traseele unde acestea ar urma să se desfăşoare se execută lucrări 
edilitar-gospodăreşti de amploare.
(2)În termen de două zile primarul este obligat să comunice organizatorilor decizia de 
interzicere, care poate fi contestată în condiţiile Legii contenciosului administrativ nr. 
554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
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Art. 11
Decizia prin care se interzice desfăşurarea adunării publice se comunică în scris 
organizatorului, cu arătarea motivelor care au determinat-o, în termen de 48 de ore de la 
primirea declaraţiei scrise.

CAPITOLUL III: Obligaţii privind organizarea şi desfăşurarea
adunărilor publice

SECŢIUNEA I: Obligaţiile organizatorilor şi participanţilor
la adunările publice

Art. 12
(1)Organizatorii adunărilor publice sunt obligaţi:
a)să înregistreze declaraţiile de desfăşurare a adunărilor publice la unităţile de jandarmi 
competente teritorial, cu cel puţin 48 de ore înainte;
b)să stabilească persoanele responsabile pentru conducerea adunărilor publice;
c)să asigure un dispozitiv propriu de ordine format din personal purtând însemne 
distinctive, stabilite împreună cu comandantul unităţii de jandarmi care asigură măsurile 
de ordine publică;
d)să delimiteze spaţiul de desfăşurare a adunărilor publice prin semne distinctive şi 
vizibile, iar când acestea se desfăşoară în deplasare, să ia măsuri pentru limitarea spaţiului 
de circulaţie ocupat;
e)să achite anticipat, pe bază de deviz şi factură, contravaloarea serviciilor şi a amenajărilor 
solicitate consiliilor locale pentru desfăşurarea normală a adunărilor publice;
f)să stabilească traseele de afluire şi defluire a participanţilor şi să ia măsuri ca ocuparea 
spaţiilor destinate desfăşurării adunărilor publice să aibă loc cu puţin timp înainte de ora 
începerii activităţilor, iar părăsirea lor să se facă imediat după ora-limită stabilită;
g)să ia măsuri pentru interzicerea participării la adunările publice a persoanelor care au 
asupra lor băuturi alcoolice sau care se află sub influenţa acestora;
h)să ia măsuri pentru îndepărtarea participanţilor care, prin modul de manifestare, tulbură 
ordinea şi liniştea publică, iar când aceştia nu se supun, să îi semnaleze organelor de poliţie;
i)să întrerupă imediat adunarea publică atunci când constată că au intervenit fapte de 
natura celor prevăzute la art. 2; după restabilirea ordinii adunarea publică poate continua 

în limita timpului iniţial aprobat;
j)să interzică participarea la adunările publice a persoanelor care au asupra lor arme de 
orice fel, materiale explozive sau incendiare, substanţe iritant-lacrimogene sau cu efect 
paralizant, dispozitive pentru şocuri electrice ori alte obiecte ce pot fi folosite pentru acţiuni 
violente sau de tulburare a desfăşurării normale a acestora.
(2)În cazul în care participanţii la adunări publice au formulat petiţii sau memorii, acestea 
pot fi prezentate autorităţilor publice destinatare de un grup de maximum 10 persoane.

Art. 13
Participanţii la adunările publice sunt obligaţi:
a)să respecte recomandările făcute de organizatorii adunărilor publice, împuterniciţii 
acestora sau organele de ordine;
b)să se abţină de la acţiuni de natură a împiedica desfăşurarea normală a adunărilor publice 
şi să nu incite la asemenea acţiuni prin viu grai, manifeste sau alte mijloace audiovizuale;
c)să nu introducă sau să aibă, în timpul adunărilor publice, obiecte de natura celor prevăzute 
la art. 12 alin. (1) lit. g) şi j);
d)să părăsească imediat adunările publice sau locul unde acestea se desfăşoară, când au 
fost somaţi de către organizatori, împuterniciţii acestora sau organele de poliţie;
e)să nu participe la adunări publice în stare de ebrietate, să nu consume şi să nu distribuie 
băuturi alcoolice sau droguri.

Art. 14
Este interzis ca persoane sau grupuri de persoane care nu au legătură cu adunările publice 
organizate să se infiltreze în rândul demonstranţilor, cu scopul de a tulbura normala 
desfăşurare a acestora.

SECŢIUNEA II: Obligaţiile primăriilor

Art. 15
Primăriile municipale, orăşeneşti sau comunale sunt obligate:
a)să stabilească prin decizie şi să aducă la cunoştinţă publică, în termen de 5 zile de la 
publicarea prezentei legi, locurile ce cad sub incidenţa dispoziţiilor art. 5;
b)să asigure, contra cost, serviciile şi amenajările tehnice solicitate în vederea desfăşurării 
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normale a adunărilor publice;
c)să interzică desfacerea băuturilor alcoolice în locurile destinate desfăşurării adunărilor 
publice, în imediata apropiere sau, când consideră necesar, chiar în întreaga localitate, pe 
toată durata acestora;
d)să întreprindă orice alte măsuri legale de natură a asigura caracterul paşnic şi civilizat al 
adunărilor publice;
e)să restituie sumele avansate potrivit art. 12 alin. (1) lit. e), dacă adunarea publică a 
fost interzisă din alte motive decât cele prevăzute în art. 9 sau care nu sunt imputabile 
organizatorilor.

CAPITOLUL IV: Asigurarea ordinii pe timpul desfăşurării
adunărilor publice

Art. 16
Comandanţii organelor locale de poliţie şi jandarmerie sau persoanele desemnate de aceştia 
au obligaţia de a asigura protecţia participanţilor şi de a stabili împreună cu organizatorii 
măsurile ce trebuie luate pentru desfăşurarea adunărilor publice declarate, în condiţii de 
deplină ordine.

Art. 17
În cazul în care adunările publice îşi pierd caracterul paşnic şi civilizat, poliţia şi trupele 
de jandarmi vor interveni pentru împiedicarea sau neutralizarea manifestărilor ce tulbură 
grav ordinea şi liniştea publică, pun în pericol viaţa, integritatea corporală a cetăţenilor, 
a trupelor de ordine sau ameninţă cu devastări ori distrugeri de clădiri şi alte bunuri de 
interes public sau privat.

Art. 18
În cazurile prevăzute de art. 17, organele de ordine vor interveni folosind, în condiţiile legii 
şi în raport cu situaţiile create, mijloacele tehnice din dotare.

Art. 19
(1)Intervenţia în forţă va fi aprobată de prefect sau de înlocuitorul acestuia la solicitarea 

comandantului forţelor de jandarmi care asigură măsurile de ordine publică la locul 
adunării publice.
(2)Aprobarea intervenţiei în forţă nu este necesară în cazul în care asupra forţelor de ordine 
se exercită violenţe care pun în pericol iminent viaţa, integritatea corporală sau sănătatea 
acestora ori a altor persoane sau când există indicii temeinice că participanţii pregătesc 
sau au comis o faptă ilegală.

Art. 20
(1)Folosirea forţei se va face numai după avertizarea şi somarea participanţilor de a se 
dispersa de către ofiţerul de jandarmi desemnat ca şef al dispozitivului de ordine. Pentru 
executarea dispersării se lasă la dispoziţie participanţilor un timp corespunzător, determinat 
în raport cu numărul acestora şi cu căile de afluire.
(2)Avertizarea şi somarea nu sunt necesare în cazul în care asupra organelor de ordine se 
exercită violenţe ori acestea se află într-un pericol iminent.

Art. 21
Avertizarea constă în folosirea de semnale sonore sau luminoase şi atragerea atenţiei 
participanţilor, prin mijloace de amplificare sonoră, asupra necesităţii dispersării lor şi 
respectării legii.

Art. 22
(1)Dacă, după avertizare, participanţii nu s-au împrăştiat, se spun prin mijloacele de 
amplificare sonoră cuvintele: “Prima somaţie: Atenţiune, vă rugăm să părăsiţi .... vom 
folosi forţa”, urmate de semnale sonore şi luminoase.
(2)Dacă, după trecerea perioadei de timp necesare pentru împrăştiere, se constată că prima 
somaţie a rămas fără rezultat, se trece la folosirea ultimei somaţii, prin rostirea cuvintelor: 
“Ultima somaţie: Părăsiţi ..., se va folosi forţa”, urmate de semnale sonore şi luminoase.
(3)Pentru perceperea somaţiilor de către toţi participanţii, înainte de folosirea mijloacelor 
de împiedicare sau constrângere, se emite un semnal luminos prin rachetă de culoare roşie.

Art. 23
În caz de absolută necesitate, când se impune folosirea armelor de foc de către organele de 
ordine, în condiţiile legii, se repetă, în prealabil, ultima somaţie şi semnalul luminos prin 
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rachetă de culoare roşie.

Art. 24
Folosirea mijloacelor de împiedicare sau constrângere va înceta de îndată ce s-a realizat 
degajarea spaţiilor, împrăştierea participanţilor şi s-a restabilit ordinea publică.

CAPITOLUL V: Sancţiuni

Art. 25
Încălcarea dispoziţiilor prezentei legi atrage, după caz, răspunderea disciplinară, 
contravenţională, civilă sau penală.

Art. 26
(1)Constituie contravenţii următoarele fapte, dacă nu sunt săvârşite în astfel de condiţii 
încât, potrivit legii penale, să întrunească elementele constitutive ale unor infracţiuni:
a)organizarea şi desfăşurarea de adunări publice nedeclarate, neînregistrate sau interzise;
b)nerespectarea orelor de desfăşurare, traseelor de deplasare sau locului şi perimetrului 
destinat adunării publice;
c)neluarea de către organizatori a măsurilor de întrerupere a adunării publice, când 
constată că au intervenit fapte de natura celor prevăzute în art. 2;
d)participarea la adunări publice nedeclarate sau interzise şi urmate de refuzul părăsirii 
locurilor de desfăşurare a acestora, la avertizările şi somaţiile organelor de ordine făcute 
potrivit legii;
e)instigarea prin orice mijloace, iniţierea sau recurgerea la acţiuni violente sau alte 
manifestări, cu intenţia de zădărnicire ori tulburare, în orice mod, a adunărilor publice;
f)refuzul de a părăsi imediat adunarea, dacă măsura a fost dispusă de conducătorii 
acţiunilor;
g)organizarea sau participarea la contramanifestaţii desfăşurate în acelaşi timp şi în acelaşi 
loc cu adunările publice declarate, indiferent de modul lor de exprimare;
h)introducerea sau desfacerea băuturilor alcoolice în locurile destinate desfăşurării 
adunărilor publice, pe toată durata acestora;
i)refuzul de a părăsi imediat adunarea la solicitarea organelor de ordine, potrivit legii.
(2)Contravenţiile prevăzute la alin. (1) lit. a)-c) se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 

10.000 lei, iar cele prevăzute la lit. d), e), f), g), h) şi i), cu amendă de la 500 lei la 5.000 lei.
(3)Pentru contravenţiile de la alin. (1) lit. a)-c) se sancţionează, după caz, organizatorii sau 
persoanele fizice responsabile pentru conducerea adunărilor publice.

Art. 27
Contravenţiile prevăzute la art. 26 se constată de poliţişti, ofiţerii şi subofiţerii de jandarmi, 
precum şi de primari sau de împuterniciţii acestora, anume desemnaţi.

Art. 28
Dispoziţiile prezentei legi, referitoare la constatarea şi sancţionarea contravenţiilor, 
se completează cu cele ale Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic 
al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu 
modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii pentru sancţionarea faptelor de încălcare 
a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, în ce priveşte închisoarea 
contravenţională*).

Art. 29
Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă, 
dacă fapta nu constituie o infracţiune mai gravă, opunerea cu violenţă faţă de organizatori, 
împuterniciţii acestora sau faţă de forţele de ordine ori împiedicarea lor de a-şi exercita 
atribuţiile legale privind asigurarea ordinii în desfăşurarea adunărilor publice.

CAPITOLUL VI: Dispoziţii finale

Art. 30
(1)Prezenta lege intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea 
I.
(2)Pe aceeaşi dată se abrogă Decretul-lege nr. 2/1990 cu privire la organizarea adunărilor 
publice şi Decretul-lege nr. 39/1990 privind unele măsuri referitoare la desfăşurarea 
adunărilor publice, precum şi orice alte dispoziţii contrare.
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ANEXĂ: Model de declarare prealabilă

DENUMIREA ORGANIZATORULUI

Nr. ........... din ..............
Către,  
......................................
(primărie)
- domnului primar -

Vă facem cunoscut că în ziua de ... luna ............... anul ............., între orele ....... şi .......... în 
localitatea ..................., judeţul ......................., locul ............................., se va desfăşura o 
adunare publică organizată de către noi.
La adunare vor participa circa ................................. persoane.
Traseele de acces spre locul adunării, precum şi cele de dispersare vor fi ............................
Scopul adunării publice îl constituie manifestarea (aprobării, adeziunii sau protestului) în 
legătură cu ...................................... .
Vă asigurăm că adunarea se va desfăşura în mod paşnic şi civilizat.
Din partea noastră sunt împuterniciţi să asigure şi să răspundă de măsurile privind buna 
organizare a adunării, astfel încât aceasta să se desfăşoare în condiţii paşnice, civilizate şi 
să nu degenereze în acte de violenţă, domnii:
- ..................................................
- ..................................................*)
Personalul desemnat de noi să execute măsuri de ordine pe parcursul desfăşurării adunării 
şi pe trasee va purta următorul însemn distinctiv:
...................................................... .
În sprijinul bunei desfăşurări a adunării, solicităm din partea primăriei şi a organelor de 
poliţie luarea următoarelor măsuri: ............................. .

Semnătura şi ştampila organizatorului
____
*) Se vor indica numele, prenumele, alte date de identificare ale persoanelor împuternicite 
să răspundă de organizare.

Anexa 5
Legea nr. 61 din 27 septembrie 1991 pentru sancţionarea 

faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială,
a ordinii şi liniştii publice, republicată
(verificați versiunea actualizată a legii, aici)

Art. 1
Pentru asigurarea climatului de ordine şi linişte publică necesar desfăşurării normale 
a activităţii economice şi social-culturale şi promovarea unor relaţii civilizate în viaţa 
cotidiană, cetăţenii sunt obligaţi să aibă un comportament civic, moral şi responsabil, în 
spiritul legilor ţării şi al normelor de convieţuire socială.

Art. 2
Constituie contravenţie săvârşirea oricăreia dintre următoarele fapte, dacă nu sunt comise 
în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracţiuni:
1.săvârşirea în public de fapte, acte sau gesturi obscene, proferarea de injurii, expresii 
jignitoare sau vulgare, ameninţări cu acte de violenţă împotriva persoanelor sau bunurilor 
acestora, de natură să tulbure ordinea şi liniştea publică sau să provoace indignarea 
cetăţenilor ori să lezeze demnitatea şi onoarea acestora sau a instituţiilor publice;
2.constituirea unui grup format din trei sau mai multe persoane, în scopul de a săvârşi 
acţiuni ilicite, contrare ordinii şi liniştii publice şi normelor de convieţuire socială, precum 
şi actele de încurajare sau sprijinire, sub orice formă, a unor astfel de grupuri de persoane, 
care incită la dezordine socială;
3.apelarea, în mod repetat, la mila publicului, de către o persoană aptă de muncă, precum 
şi determinarea unei persoane la săvârşirea unor astfel de fapte;
4.aruncarea asupra unei persoane, construcţii sau asupra unui mijloc de transport cu 
obiecte de orice fel, cu substanţe inflamante, iritant-lacrimogene sau cu efect paralizant, 
corosive sau care murdăresc, dacă nu s-au produs vătămări ale integrităţii corporale sau 
sănătăţii, ori pagube materiale;
5.organizarea, îngăduirea sau participarea la jocuri de noroc - altele decât cele autorizate 
potrivit legii - de natură să lezeze bunele moravuri;
6.atragerea de persoane, sub orice formă, săvârşită în localuri, parcuri, pe străzi sau în 
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alte locuri publice în vederea practicării de raporturi sexuale cu acestea spre a obţine 
foloase materiale, precum şi îndemnul sau determinarea, în acelaşi scop, a unei persoane 
la săvârşirea unor astfel de fapte;
7.acceptarea sau tolerarea practicării faptelor prevăzute la pct. 6) în hoteluri, moteluri, 
campinguri, baruri, restaurante, cluburi, pensiuni, discoteci sau în anexele acestora de 
către patronii sau administratorii ori conducătorii localurilor respective;
8.comercializarea armelor cu aer comprimat sau cu gaze comprimate, a arbaletelor, 
arcurilor pentru tir, pescuit sau vânătoare în alte locuri decât în magazinele autorizate să 
efectueze operaţiuni cu arme de foc şi muniţii;
9.vânzarea armelor cu aer comprimat sau cu gaze comprimate, a arbaletelor, arcurilor 
pentru tir, pescuit sau vânătoare persoanelor care nu au împlinit vârsta de 18 ani, 
persoanelor care au săvârşit acte de violenţă menţionate în cazierul judiciar, precum şi 
persoanelor care suferă de boli neuropsihice menţionate în certificatul de sănătate eliberat 
de policlinica teritorială;
10.neţinerea evidenţei de către magazinele autorizate a cumpărătorilor armelor prevăzute 
la pct. 8) în registre speciale, vizate de organele de poliţie, în care vor fi menţionate datele 
de stare civilă, domiciliul, seria şi numărul actului de identitate ale cumpărătorului, 
numărul cazierului judiciar, numărul certificatului de sănătate neuropsihică, cu denumirea 
policlinicii teritoriale, precum şi caracteristicile armei vândute.
Dacă cumpărătorul este titular al unui permis de armă, este scutit de obligaţia de a prezenta 
cazierul judiciar şi certificatul de sănătate neuropsihică, iar dacă cumpărătorul este titular 
al unui permis de conducere, acesta este obligat să prezinte numai cazierul judiciar;
11.alarmarea publicului, a organelor specializate pentru a interveni în caz de pericol ori a 
organelor de menţinere a ordinii publice, prin darea semnalelor de pericol sau, după caz, 
prin solicitarea intervenţiei la faţa locului, fără motiv întemeiat;
12.întreruperea curentului electric sau stingerea, fără drept, a lămpilor ce servesc la 
iluminatul public pe străzi, în parcuri, săli de spectacol sau în alte locuri publice;
13.pătrunderea, cu încălcarea normelor legale de acces, în sediile autorităţilor publice 
centrale şi locale, instituţiilor publice, instituţiilor de învăţământ şi spaţiilor aparţinând 
acestora, indiferent de destinaţia lor, regiilor autonome, societăţilor reglementate de Legea 
nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, partidelor sau altor 
formaţiuni politice, organizaţiilor guvernamentale şi neguvernamentale, ambasadelor şi 
reprezentanţelor altor state ori ale organizaţiilor internaţionale de pe teritoriul României, 

precum şi ocuparea fără drept a terenurilor aparţinând ambasadelor şi reprezentanţelor 
sau a terenurilor situate în perimetrul acestora ori refuzul de a le părăsi la cererea organelor 
de ordine;
14.scrierea sau desenarea, fără drept, pe pereţii clădirilor, pe garduri sau pe obiecte de 
folosinţă comună aflate în locuri publice, deteriorarea prin orice mijloc a acestora, precum 
şi dezlipirea sau distrugerea, fără drept, a reclamelor, anunţurilor şi afişelor legal expuse 
în locuri anume destinate;
15.nerespectarea măsurilor de ordine sau a regulilor stabilite pentru buna desfăşurare a 
manifestărilor cultural-sportive;
16.deteriorarea, ridicarea sau mutarea, fără drept, a semnelor sau indicatoarelor de 
orientare turistică şi rutieră ori a celor care semnalează existenţa unui pericol pentru viaţa 
persoanelor;
17.lăsarea în libertate ori fără supraveghere a animalelor care pot prezenta pericol pentru 
persoane sau bunuri;
18.refuzul consumatorului de a părăsi un local public în care se consumă băuturi alcoolice, 
după ora de închidere sau la cererea îndreptăţită a unui salariat al localului;
19.servirea consumatorilor cu băuturi alcoolice în localurile publice şi în afara acestora, 
în zilele şi la orele când, potrivit dispoziţiilor legale, acestea sunt închise sau este interzisă 
desfacerea băuturilor alcoolice ori după ora de închidere stabilită prin autorizaţia de 
funcţionare;
20.servirea cu băuturi alcoolice în localuri publice şi în afara acestora pe timpul desfăşurării 
adunărilor publice, grevelor, manifestărilor sportive sau altor asemenea întruniri publice, 
în imediata apropiere, precum şi consumul de băuturi alcoolice în astfel de condiţii de 
către participanţi;
21.desfacerea, comercializarea şi consumul băuturilor alcoolice în locurile publice, la 
intrarea în curţile şi în interioarele lor, cum sunt: spitale şi alte unităţi sanitare, centre 
de plasament al minorilor, unităţi şi instituţii de învăţământ şi educaţie, lăcaşuri de cult 
şi instituţii religioase aferente cultelor care interzic consumul băuturilor alcoolice în 
practicarea religiei respective, pe trotuarele sau aleile de acces ale acestora;
22.servirea cu băuturi alcoolice, în localurile publice, a consumatorilor aflaţi în vădită stare 
de ebrietate, precum şi a minorilor;
23.consumul de băuturi alcoolice în următoarele locuri publice: drumuri publice, parcuri, 
stadioane şi terenuri sportive, instituţii culturale, săli de spectacole, instituţii sau unităţi 
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economice, toate mijloacele de transport în comun, autogări, gări şi aeroporturi, de stat şi 
private, sau alte locuri prevăzute de lege. În incinta acestor locuri publice se pot consuma 
băuturi alcoolice prin delimitarea unor spaţii special amenajate pentru consumarea 
băuturilor alcoolice, prin hotărârea conducerilor locurilor publice respective. Sunt exceptate 
localurile de alimentaţie publică şi turism, cum sunt: restaurante, baruri şi discoteci. În 
locurile publice enumerate se interzice cu desăvârşire consumul de băuturi alcoolice de 
către persoanele care nu au împlinit vârsta de 18 ani;
24.provocarea ori participarea efectivă la scandal, în locuri sau localuri publice;
25.tulburarea, fără drept, a liniştii locuitorilor prin producerea de zgomote cu orice aparat 
sau obiect ori prin strigăte sau larmă;
26.tulburarea liniştii locatarilor între orele 22,00-8,00 şi 13,00-14,00 de către orice 
persoană prin producerea de zgomote, larmă sau prin folosirea oricărui aparat, obiect ori 
instrument muzical la intensitate mare în localurile sau în sediile persoanelor juridice, în 
locuinţele persoanelor fizice sau în oricare alt loc din imobile cu destinaţia de locuinţe ori 
situat în imediata vecinătate a acestora;
27.organizarea de petreceri cu caracter privat şi utilizarea de aparatură muzicală la 
intensitate de natură a tulbura liniştea locuitorilor, în corturi, alte amenajări sau în spaţiu 
neacoperit, situate în perimetrul apropiat imobilelor cu destinaţia de locuinţe sau cu 
caracter social, în mediul urban;
28.alungarea din locuinţa comună a soţului sau soţiei, a copiilor, precum şi a oricărei alte 
persoane aflate în întreţinere;
29.nerespectarea măsurilor de ordine luate de organele competente în caz de calamităţi 
naturale sau alte pericole publice;
30.nerespectarea măsurii de suspendare, dispusă conform dispoziţiilor art. 3 alin. (3) şi 
(4);
31.refuzul unei persoane de a da relaţii pentru stabilirea identităţii sale, de a se legitima cu 
actul de identitate sau de a se prezenta la sediul poliţiei, la cererea ori la invitaţia justificată 
a organelor de urmărire penală sau de menţinere a ordinii publice, aflate în exercitarea 
atribuţiilor de serviciu;
32.îndemnul sub orice formă al minorilor la săvârşirea de contravenţii;
33.neluarea de către părinţi sau de către persoanele cărora li s-a încredinţat spre creştere 
şi educare un minor în vârstă de până la 16 ani sau care au în îngrijire un alienat ori debil 
mintal a măsurilor necesare pentru a-l împiedica de la fapte de vagabondaj, cerşetorie sau 

prostituţie;
34.lăsarea fără supraveghere a unui bolnav mintal periculos, de către persoanele care au 
îndatorirea de a-l îngriji sau de a-l păzi, precum şi neanunţarea organelor sanitare sau ale 
poliţiei în caz de scăpare de sub pază sau supraveghere;
35.neasigurarea de către responsabili sau patroni, prin personal propriu ori specializat, 
a ordinii publice în localuri publice, hoteluri, moteluri, campinguri, cluburi, pensiuni, 
discoteci şi în alte locuri de distracţie sau de agrement pe care le conduc, precum şi refuzul 
acestora de a acorda sprijin organelor în drept pentru restabilirea în locurile respective a 
ordinii publice ori pentru luarea măsurilor împotriva persoanelor care au încălcat legea;
36.împiedicarea, sub orice formă, a organelor însărcinate cu menţinerea ordinii publice de 
a-şi îndeplini obligaţiile de serviciu privind legitimarea sau conducerea unei persoane la 
sediul poliţiei ori al altui organ de stat sau de a lua măsurile necesare pentru menţinerea 
ori restabilirea ordinii publice.

Art. 3
(1)Contravenţiile prevăzute la art. 2 se sancţionează după cum urmează:
a)cu amendă de la 100 lei la 500 lei, cele prevăzute la pct. 3), 4), 11), 14), 17), 18), 22), 31), 
33) şi 34);
b)cu amendă de la 200 lei la 1.000 lei, cele prevăzute la pct. 1), 12), 16), 24), 25) şi 28);
c)cu amendă de la 500 lei la 1.500 lei, cele prevăzute la pct. 2), pct. 5)-7), pct. 8)-10), pct. 
13), 15), 19), 20), 26), 27), 29) şi pct. 32);
d)cu amendă de la 2.000 lei la 3.000 lei, fapta prevăzută la pct. 30);
e)cu amendă de la 100 lei la 500 lei, faptele prevăzute la pct. 21) şi 23);
f)cu amendă de la 3.000 lei la 6.000 lei, faptele prevăzute la pct. 35) şi 36).
(2)În cazurile în care faptele prevăzute la pct. 1), 2), 4) şi 24) ale art. 2 sunt săvârşite în 
incinta unei instituţii de învăţământ, a unei instituţii de sănătate ori destinate ocrotirii 
speciale a unor categorii de persoane defavorizate, sancţiunile aplicabile sunt amenzile de 
la 1.000 lei la 3.000 lei,
(3)În cazul săvârşirii contravenţiilor prevăzute la art. 2 pct. 7) şi 20) se dispune şi măsura 
suspendării activităţii localului public pe o perioadă cuprinsă între 10 şi 30 de zile.
(4)În cazul repetării contravenţiilor prevăzute la art. 2 pct. 19), 21), 22) şi 26) se dispune, 
de asemenea, măsura suspendării activităţii localului public pe o perioadă cuprinsă între 
10 şi 30 de zile.
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(5)În cazul săvârşirii contravenţiei prevăzute la art. 2 pct. 30) se dispune retragerea 
autorizaţiei de funcţionare a localului public.
(6)Suspendarea activităţii localului public ori retragerea autorizaţiei de funcţionare a 
acestuia se dispune de către organul care a eliberat autorizaţia, la propunerea organului 
constatator, căruia i se comunică în scris măsura luată, în termen de 5 zile de la data 
sesizării.
(7)În cazul contravenţiilor prevăzute la art. 2 pct. 32), 33) şi 34), sesizarea se poate face şi 
de către organele de ocrotire socială.
(8)Sancţiunea amenzii poate fi aplicată şi persoanei juridice.

Art. 4
(1)Sunt supuse confiscării lucrurile care au servit la săvârşirea contravenţiilor prevăzute 
la art. 2 pct. 4) şi 5), dacă sunt ale contravenientului, precum şi lucrurile dobândite prin 
săvârşirea contravenţiilor, dacă nu sunt restituite persoanei vătămate.
(2)În cazul contravenţiei prevăzute la art. 2 pct. 28) este necesară plângerea părţii vătămate. 
Retragerea plângerii ori împăcarea părţilor înlătură răspunderea făptuitorului. Organele 
constatatoare sunt abilitate să restabilească situaţia anterioară.

Art. 5
(1)Contravenţiile se constată de către primar, împuterniciţii acestuia, de către ofiţerii sau 
agenţii de poliţie ori de către ofiţerii, maiştrii militari şi subofiţerii din jandarmerie, precum 
şi, pentru faptele constatate în zona specifică de competenţă, de către poliţiştii de frontieră.
(2)În cazul contravenţiilor pentru care legea prevede sancţiunea amenzii, agentul 
constatator, odată cu constatarea, aplică şi sancţiunea.

Art. 6
Împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiilor prin care s-a aplicat sancţiunea 
amenzii se poate face plângere în termen de 15 zile de la comunicarea acestuia.

Art. 7
(1)Plângerea împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei se soluţionează de 
judecătorie.
(2)Hotărârea judecătorească prin care judecătoria soluţionează plângerea este definitivă şi 

irevocabilă*).

Art. 8
(1)În cazul în care contravenţiile prevăzute în prezenta lege sunt săvârşite de un militar, 
procesul-verbal de constatare se trimite comandantului unităţii din care face parte 
contravenientul, spre a i se aplica, dacă procesul-verbal este întemeiat, sancţiuni potrivit 
Regulamentului disciplinei militare.
(2)În situaţia în care contravenientul este încorporat pentru îndeplinirea serviciului 
militar înainte de pronunţarea hotărârii judecătoreşti ori înainte de începerea executării 
sancţiunii închisorii contravenţionale, procesul-verbal sau, după caz, hotărârea se trimite, 
de asemenea, comandantului unităţii din care face parte contravenientul, spre a i se aplica 
o sancţiune potrivit Regulamentului disciplinei militare.

Art. 9
Dispoziţiile prezentei legi se întregesc cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 
privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 
nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia dispoziţiilor privind 
plata a jumătate din minimul amenzii.

Art. 10
Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Decretul nr. 153 din 24 martie 1970 
pentru stabilirea şi sancţionarea unor contravenţii privind regulile de convieţuire socială, 
ordinea şi liniştea publică, art. 6 din Decretul nr. 76 din 15 iulie 1975, precum şi orice alte 
dispoziţii contrare.
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Centrul de Acţiune pentru Egalitate
şi Drepturile Omului -ACTEDO

 Centrul de Acţiune pentru Egalitate şi Drepturile Omului 
(ACTEDO) este o organizaţie non-guvernamentală înregistrată în 
România, înființată în 2013, cu sediul în Cluj-Napoca. ACTEDO are ca 
scop promovarea drepturilor fundamentale ale omului şi a egalităţii 
de gen. www.actedo.org

Robin Hoodie

 Robin Hoodie este un grup informal din Cluj, care 
își propune să pună bazele unei echipe legale cu scopul 
de a susține grupuri și indivizi ce luptă pentru justiție 
socială și de mediu.
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