
Cuprins 

Capitolul I. Acte normative care  reglementează contravenţii___ 1 
1. Amenin are în scop terorist. Alarmare fără motiv întemeiat. 

Distinc ie. Încadrare juridică ________________________ 1 
2. Tulburarea liniştii şi ordinii publice. Cerin a săvârşirii  

faptei într-un loc public sau într-un local public _________ 3 
3. Săvârşirea unei contraven ii specifice transportului în  

comun. Posibilitatea neîncheierii procesului-verbal de 
contraven ie. Nelegalitatea dispozi iei_________________ 5 

4. Decizie de sanc ionare emisă de Consiliul Na ional al 
Audiovizualului. Regim juridic derogatoriu de la dreptul 
comun în materia contraven iilor_____________________ 9 

5. Contraven ie prevăzută de Codul fiscal. No iunile de  
livrare intracomunitară, nontransfer, prestări de servicii__ 13 

Capitolul al II-lea. Subiectul activ  al contravenţiei __________ 16 
6. De inerea în afara antrepozitului fiscal ori comercializarea 

produselor accizabile supuse marcării fără a fi marcate sau 
marcate necorespunzător ori cu marcaje false. Subiectul  
activ al contraven iei _____________________________ 16 

7. Contraven ie la normele Codului de procedură fiscală. 
Recurs în interesul legii care stabileşte cine are calitatea de 
subiect activ. Obligativitatea acestuia pentru instan e____ 19 

8. Comercializare de băuturi alcoolice fără documente. 
Calitatea de contribuabil. Legalitatea procesului-verbal  
de contraven ie _________________________________ 21 

9. Comercializare de cafea fără documente. Desfăşurarea  
unei activită i de natură comercială de către o persoană  
fizică neautorizată. Opera iune comercială. În elesul 
no iunii _______________________________________ 24 

10. Lipsa unui buletin de verificare metrologică a riglei de 
măsurare a carburantului. Lipsa calită ii de subiect activ al 
contraven iei a societă ii care comercializează produse în 
calitate de reprezentant conven ional_________________ 26 

11. Obliga ia de a pune la dispozi ia organului fiscal  
înscrisurile necesare în vederea stabilirii stării de fapt  
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fiscale. Prezen a la punctul de lucru doar a unui angajat,  
şi nu a administratorului societă ii___________________ 31 

12. Neîntocmirea raportului de gestiune contabilă. Răspunderea 
contraven ională a persoanei juridice. Răspunderea 
administratorului şi a celorlal i angaja i care au atribu ii  
în organizarea şi inerea eviden ei contabile ___________ 34 

13. Contraven ie la legisla ia financiar-contabilă. Neînscrierea  
în contabilitatea societă ii a documentelor justificative. 
Răspunderea contraven ională a persoanei fizice  
responsabile____________________________________ 36 

14. Obliga ia de prezentare la control a documentelor privind 
respectarea securită ii şi sănătă ii în muncă. Societate  
care nu are niciun angajat. Consecin e _______________ 37 

15. Medierea angajării cetă enilor români în străinătate fără a 
avea ca activitate principală selec ia şi plasarea for ei de 
muncă. Inexisten a unor contracte ferme în străinătate. 
Legalitatea procesului-verbal de contraven ie __________ 40 

16. Contraven ie la legisla ia privind protec ia consumatorului. 
Sanc iune aplicată distribuitorului pentru nerespectarea unei 
obliga ii legale stabilite în sarcina producătorului.  
Consecin e _____________________________________ 42 

17. 1. Protec ia consumatorului. Sanc ionarea altei persoane  
decât cea vinovată de săvârşirea faptei._______________ 45 

 2. Chemare în garan ie. Admisibilitate în cadrul 
solu ionării plângerii contraven ionale _______________ 45 

18. Societate de intermediere de credite pentru persoane fizice. 
Obliga ia afişării dobânzii anuale efective. Subiect activ al 
contraven iei ___________________________________ 52 

19. Nerespectarea obliga iilor privind gestionarea deşeurilor. 
Existen a mai multor societă i care desfăşoară activitate în 
spa iul respectiv. Lipsa probelor privind culpa exclusivă a 
societă ii sanc ionate contraven ional. Consecin e ______ 55 

20. Răspundere contraven ională personală. Clauză  
contractuală prin care prestatorul de servicii media s-a 
angajat să asigure respectarea tuturor dispozi iilor legale. 
Lipsa de vinovă ie a beneficiarului serviciului de  
publicitate _____________________________________ 57 

21. Sanc ionarea sucursalei unei unită i bancare. Natura juridică 
a sucursalei. Nulitate absolută a procesului-verbal de 
contraven ie ____________________________________ 59 
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22. Sucursală a unei unită i bancare. Aplicarea sanc iunii 
contraven ionale conducătorului acesteia – persoană  
fizică. Legalitate ________________________________ 60 

23. Manipularea produselor alimentare cu încălcarea normelor 
sanitar veterinare. Sanc ionarea administratorului ca 
persoană fizică. Nelegalitate _______________________ 63 

24. Contraven ie la regimul pazei şi protec iei. Încadrarea în 
func ie a personalului de pază. Răspunderea  
contraven ională a angajatorului ____________________ 65 

25. Contraven ie la regimul pazei şi protec iei. Asigurarea 
pazei unită ii. Subiectul activ al contraven iei__________ 69 

26. Efectuarea de transport în regim de taxi sau în regim de 
închiriere. Existen a unui contract de închiriere a 
autovehiculului către altă societate. Sanc ionare 
contraven ională a societă ii locatoare. Consecin e ______ 72 

27. Contraven ie la regimul desfăşurării activită ii de  
transport în regim de taxi. Lipsa vinovă iei. Admiterea 
plângerii contraven ionale _________________________ 74 

28. Sanc iune aplicabilă conducătorului de taxi care a condus 
fără a avea în func iune sta ia de emisie-recep ie. 
Nelegalitatea aplicării sanc iunii societă ii de taximetrie _ 75 

29. Parcare neregulamentară. Admiterea plângerii 
contraven ionale fa ă de împrejurarea că nu se poate stabili 
cu certitudine autorul faptei contraven ionale.  
In dubio pro reo_________________________________ 77 

30. Nerespectarea timpului de conducere, a pauzelor şi a 
perioadelor de odihnă şi de repaus ale conducătorilor auto. 
Persoana căreia i se aplică sanc iunea contraven ională __ 79 

31. Achitarea tarifului de utilizare şi de inere a rovinietei 
valabile. Persoane responsabile _____________________ 81 

32. Nerespectarea obliga iei de deszăpezire a trotuarului  
din fa a imobilului. Sanc ionarea persoanei care nu mai  
era proprietara imobilului respectiv. Nulitatea  
procesului-verbal de contraven ie ___________________ 82 

Capitolul al III-lea. Cauze care înlătură  caracterul 

contravenţional al faptei  sau vinovăţia făptuitorului ______ 85 
33. Lipsa caracterului contraven ional al faptei. Neprevederea  

în lege a faptei. Nelegalitatea procesului-verbal ________ 85 
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34. 1. Invocarea unei cauze exoneratoare de răspundere 
contraven ională. Boală psihică. Persoană nedeclarată 
iresponsabilă prin hotărâre judecătorească. Consecin e___ 88 

 2. No iunea de „loc public” ________________________ 88 
35. Contraven ie rutieră. Schimbarea direc iei de deplasare 

pentru evitarea impactului cu un alt autoturism. Stare de 
necesitate ______________________________________ 91 

36. Contraven ie rutieră. For ă majoră. Probleme medicale  
ale unui membru al familiei. Relevan ă_______________ 92 

37. Neanun area de îndată a organelor de poli ie în cazul  
uzului de armă. Imposibilitatea re inerii stării de necesitate 
sau a legitimei apărări drept cauze exoneratoare de 
răspundere în condi iile săvârşirii faptei cu premeditare __ 93 

38. Invocarea culpei angaja ilor societă ii în comiterea faptei 
contraven ionale. Relevan ă________________________ 96 

Capitolul al IV-lea. Competenţa  agentului constatator _______ 99 
39. Contraven ie la regimul construc iilor. Competen a de 

aplicare a sanc iunii în cazul săvârşirii faptei pe raza 
municipiului Bucureşti ___________________________ 99 

40. Contraven ie la legile fondului funciar. Competen a de 
constatare a faptei şi de aplicare a sanc iunii__________ 101 

41. Contraven ie la legisla ia privind protec ia consumatorului. 
Organizarea comisariatelor apar inând Autorită ii  
Na ionale de Protec ie a Consumatorilor. Competen a 
comisariatelor jude ene __________________________ 103 

42. Competen a organelor Gărzii Financiare de a solicita 
documente justificative privind activitatea desfăşurată  
de un birou al notarilor publici ____________________ 104 

43. Competen a exclusivă a organelor de poli ie pentru aplicarea 
sanc iunii de blocare a ro ilor autoturismului, de plată a 
amenzii aplicate şi a taxei speciale. Nelegalitatea  
procesului-verbal de constatare a contraven iei întocmit  
de o societate comercială_________________________ 108 

44. Inexisten a unui ordin de serviciu privind abilitarea 
poli istului rutier de a constata şi sanc iona contraven ii. 
Consecin e ____________________________________ 109 

Capitolul al V-lea. Titularul plângerii contravenţionale______ 112 
45. Formularea plângerii contraven ionale de către o  

sucursală a unei bănci. Calitatea de reprezentant ______ 112 
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46. Transport de material lemnos fără documente justificative. 
Sanc ionarea cu amendă a şoferului. Aplicarea măsurii 
complementare a confiscării. Plângere contraven ională 
contra măsurii complementare, introdusă de administratorul 
societă ii căreia îi apar inea lemnul transportat. Calitate 
procesuală activă _______________________________ 114 

47. Plângere formulată de o altă persoană decât cea  
sanc ionată contraven ional. Excep ia lipsei calită ii 
procesuale active _______________________________ 116 

Capitolul al VI-lea. Termenul de introducere a plângerii 

contravenţionale ___________________________________ 118 
48. Proces-verbal de constatare şi sanc ionare a unei contraven ii 

comunicat prin poştă, cu confirmare de primire. Termen de 
introducere a plângerii contraven ionale. Tardivitate ___ 118 

49. Comunicarea plângerii prin poştă, cu aviz de primire. 
Expirarea termenului de păstrare a recomandatei.  
Neafişarea procesului-verbal de contraven ie la  
domiciliul contravenientului. Consecin e ____________ 119 

50. Comunicare nelegală a procesului-verbal. Respingerea 
plângerii contraven ionale ca tardiv introdusă.  
Consecin e ____________________________________ 121 

51. Aducerea la cunoştin a contravenientului a con inutului 
actului în momentul întocmirii acestuia. Data de la care 
curge termenul de introducere a plângerii ____________ 123 

52. Comunicarea procesului-verbal prin înmânare.  
Depunerea prin poştă a plângerii contraven ionale. 
Consecin e ____________________________________ 124 

53. Depunerea plângerii la organul din care face parte agentul 
constatator. Neînregistrarea în timp util a plângerii şi 
depăşirea termenului legal. Consecin e ______________ 126 

Capitolul al VII-lea. Cauze de nulitate a procesului-verbal de 

contravenţie_______________________________________ 129 
54. Data săvârşirii faptei contraven ionale în materie de 

urbanism/construc ii. Caracterul continuu al acestora.  
Data săvârşirii faptei în cazul construc iilor finalizate. 
Împlinirea termenului de prescrip ie ________________ 129 

55. Executarea de lucrări de racordare la re elele de apă  
şi canal. Lucrări finalizate. Lipsa datei săvârşirii faptei.  
Consecin e ____________________________________ 133 
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56. Edificarea unei construc ii fără autoriza ie. Lipsa din 
con inutul procesului-verbal a datei săvârşirii faptei. 
Consecin e ____________________________________ 135 

57. Lipsa din cuprinsul procesului-verbal a datei săvârşirii  
faptei. Contraven ie continuă. Data constatării faptei 
contraven ionale. Legalitatea actului de constatare şi  
aplicare a sanc iunii contraven ionale _______________ 137 

58. Men ionarea eronată a datei săvârşirii faptei. Dată a 
procesului-verbal de contraven ie anterioară datei  
săvârşirii faptei. Consecin e_______________________ 138 

59. Încheierea procesului-verbal la o dată ulterioară  
săvârşirii contraven iei, pe baza unor informa ii neconstatate 
personal de agentul constatator. Sanc iune ___________ 140 

60. Proces-verbal de constatare a contraven iei. Men ionarea 
greşită a datei săvârşirii faptei. Greşeală materială sau  
cauză de nulitate _______________________________ 142 

61. Eroare materială privind data întocmirii procesului-verbal  
de contraven ie. Relevan ă________________________ 144 

62. Neînregistrarea unor contracte de muncă. Data săvârşirii 
faptei. Caracter continuu _________________________ 145 

63. Constatarea a trei contraven ii fără men ionarea datei 
fiecăreia dintre acestea. Aplicarea unei singure amenzi 
contraven ionale. Încălcarea principiului legalită ii_____ 147 

64. Încheierea procesului-verbal de contraven ie la sediul 
agentului constatator. Relevan ă ___________________ 150 

65. Consemnarea greşită în cuprinsul procesului-verbal a 
numelui de familie al contravenientului. Consecin e____ 153 

66. Obligativitatea agentului constatator de a consemna în 
procesul-verbal de contraven ie numele persoanelor  
pe care contravenientul le transportă în regim de taxi. 
Consecin a nerespectării _________________________ 155 

67. Indicarea incompletă a sediului contravenientului. Nulitate 
relativă a procesului-verbal. Neîndeplinirea condi iilor  
legale pentru anularea actului _____________________ 156 

68. Lipsa din procesul-verbal a datelor de identificare ale 
persoanei juridice în sarcina căreia s-a re inut  
contraven ia. Relevan ă __________________________ 158 

69. Anularea procesului-verbal pentru nedescrierea faptei. 
Anularea măsurilor complementare_________________ 160 
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70. Insuficienta descriere a faptei în cuprinsul  
procesului-verbal. Consecin e. Nulitate absolută ______ 163 

71. Descrierea generică a faptei. Lipsa semnăturii agentului 
constatator pe fiecare filă a procesului-verbal.  
Sanc iune _____________________________________ 165 

72. Descrierea generică a faptei. Obligativitatea respectării 
cerin elor imperative ale legii. Nulitatea  
procesului-verbal _______________________________ 167 

73. Descrierea faptei în procesul-verbal de contraven ie. 
Coinciden a dintre descrierea faptei şi norma de  
incriminare. Relevan ă___________________________ 169 

74. Contraven ie la legea privind plata contribu iilor la bugetul 
asigurărilor sociale. Invocarea intervenirii unor modificări 
legislative. Necunoaşterea lor. Relevan ă ____________ 171 

75. Neîncadrarea faptei contraven ionale în textul de lege 
aplicabil. Încălcarea principiului legalită ii. Consecin e _ 173 

76. Neîncadrarea în drept a faptelor comise. Sanc iune_____ 174 
77. Neindicarea în procesul-verbal a normei incriminatoare 

încălcate. Nulitatea absolută ______________________ 175 
78. Contraven ie la regimul edificării construc iilor. Indicarea 

eronată a actului normativ. Text de lege inexistent. 
Consecin e ____________________________________ 177 

79. Contraven ie la regimul edificării construc iilor.  
Calculul termenului de prescrip ie. Data finalizării 
materiale a lucrării______________________________ 180 

80. Obliga ia agentului constatator de a aduce la cunoştin a 
contravenientului dreptul de a face obiec iuni cu privire la 
con inutul actului de constatare. Nerespectare. Nulitatea 
relativă a procesului-verbal de constatare a  
contraven iei __________________________________ 182 

81. Cazuri de nulitate absolută. Cazuri de nulitate relativă. 
Condi ii pentru anularea procesului-verbal de  
contraven ie ___________________________________ 185 

82. Invocarea lipsei posibilită ii de a formula obiec iuni la 
procesul-verbal de contraven ie. Imposibilitatea prepusului 
conducător auto de a face obiec iuni pe motivul lipsei 
calită ii de reprezentant al comitentului societate  
comercială de transport rutier _____________________ 187 

83. Lipsa men iunilor cu privire la aplicarea vreunei sanc iuni. 
Nulitatea absolută a procesului-verbal de contraven ie __ 191 
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84. Semnarea procesului-verbal de contraven ie de către petent, 
deşi nu cunoştea limba română. Inciden a dispozi iilor art. 6 
parag. 3 din Conven ia pentru apărarea drepturilor omului şi 
libertă ilor fundamentale _________________________ 192 

85. Întocmirea procesului-verbal în lipsa semnăturii unui  
martor. Relevan ă ______________________________ 194 

86. Întocmirea procesului-verbal de contraven ie la o dată 
ulterioară constatării faptei. Nesemnarea de către un  
martor. Nulitate relativă. Consecin e________________ 195 

87. Lipsa semnăturii unui martor. Lipsa temeiului sanc iunii. 
Consecin a inciden ei celor două împrejurări _________ 198 

88. Încheierea actului în lipsa contravenientului. Semnarea 
procesului-verbal în calitate de martor de un alt agent 
constatator. Nulitate_____________________________ 200 

89. Prescrip ia de a constata o contraven ie în materie  
fiscală. Dreptul organelor fiscale de a pretinde contribu iile 
calculate eronat. Distinc ie _______________________ 201 

90. Prescrierea dreptului de a constata şi aplica sanc iunea 
contraven ională. Nelegalitatea procesului-verbal______ 204 

91. Prescrip ia executării sanc iunii amenzii contraven ionale. 
Inadmisibilitatea re inerii drept cauză de nulitate a 
procesului-verbal de constatare şi sanc ionare a  
contraven iei __________________________________ 206 

Capitolul al VIII-lea. Individualizarea sancţiunii  

contravenţionale ___________________________________ 210 
92. Înlocuirea sanc iunii amenzii contraven ionale cu sanc iunea 

prestării unei activită i în folosul comunită ii, atunci când 
această din urmă sanc iune nu este prevăzută, prin lege, 
alternativ cu amenda ____________________________ 210 

93. Constatarea a două contraven ii în acelaşi timp. Modalitatea 
de aplicare a sanc iunii. Aplicarea unei singure amenzi 
pentru ambele fapte. Nelegalitatea procesului-verbal ___ 214 

94. Neaplicarea sanc iunii amenzii contraven ionale în mod 
distinct pentru fiecare faptă contraven ională re inută în 
sarcina petentului. Motiv de nulitate absolută şi virtuală a 
procesului-verbal de contraven ie __________________ 216 

95. Aplicarea unei singure sanc iuni pentru mai multe fapte. 
Consecin e ____________________________________ 218 
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96. Aplicarea unei singure sanc iuni pentru realizarea mai  
multor lucrări de construc ie. Contraven ie unică.  
Legalitate_____________________________________ 219 

97. De inerea unei autoriza ii de construire. Depăşirea  
condi iilor impuse de aceasta. Consecin e____________ 220 

98. Aplicarea sanc iunii avertismentului. Criterii de care  
trebuie să se ină seama __________________________ 222 

99. Criterii pentru aplicarea avertismentului.  
Reindividualizarea sanc iunii contraven ionale________ 226 

100. Criterii de individualizare a sanc iunii. Lipsa unei urmări 
concrete a faptei. Înlocuirea amenzii contraven ionale cu 
sanc iunea avertismentului. Netemeinicie ____________ 228 

101. Criterii de apreciere a sanc iunii. Circumstan ele  
personale ale contravenientului. Înlocuirea amenzii 
contraven ionale cu avertismentul. Netemeinicie ______ 230 

102. Individualizarea sanc iunii. Cerere de înlocuire a amenzii  
cu avertisment. Criterii de apreciere ________________ 231 

103. Prezen a cu un patruped într-o zonă nepermisă. Refuzul  
de legitimare. Gradul de pericol social al faptei _______ 234 

104. Contraven ie la legisla ia privind ordinea şi liniştea  
publică. Conflict domestic. Înlocuirea amenzii 
contraven ionale cu avertismentul__________________ 235 

105. Proces-verbal încheiat de inspectoratul teritorial de muncă. 
Gradul de pericol social al faptei. Înlocuirea amenzii 
contraven ionale cu sanc iunea avertismentului _______ 237 

106. Contraven ie în domeniul prelucrării datelor cu caracter 
personal. Institu ie aflată la prima abatere de acest gen. 
Legalitatea înlocuirii amenzii cu sanc iunea avertisment 240 

107. Contraven ie la Legea nr. 19/2000. Înlocuirea sanc iunii 
amenzii cu sanc iunea avertismentului. Nelegalitate____ 244 

108. Nedepunerea declara iei de avere şi de interese în termenul 
legal. Atingere minimă adusă valorilor sociale ocrotite de 
lege. Înlocuirea amenzii contraven ionale cu sanc iunea 
avertismentului ________________________________ 246 

109. Nedepunerea declara iei de avere şi de interese în termenul 
legal. Gravitate redusă a faptei. Reducerea amenzii 
contraven ionale la minimul prevăzut de lege _________ 248 

110. Criterii de apreciere a sanc iunii contraven ionale. Valoarea 
mică a sumei nejustificate cu bonuri fiscale. Reducerea 
amenzii aplicate________________________________ 249 
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111. Crearea de plusuri prin omisiunea de a emite bonuri fiscale. 
Netemeinicia solu iei de înlocuire a amenzii  
contraven ionale cu sanc iunea avertismentului _______ 251 

112. Aplicarea sanc iunii avertisment. Relevan a pericolului  
social al faptei. Înlocuirea cu sanc iunea amenzii ______ 253 

113. Neefectuarea lucrărilor de deratizare şi dezinsec ie. 
Remedierea disfunc ionalită ilor după sanc ionarea cu 
amendă contraven ională. Înlocuirea amenzii 
contraven ionale cu avertisment. Criterii de apreciere __ 254 

114. Omisiunea de a emite bonuri fiscale. Aplicarea sanc iunii 
principale a amenzii şi a celei complementare a suspendării 
activită ii. Înlăturarea sanc iunii complementare.  
Criterii de apreciere_____________________________ 257 

115. Înlocuirea amenzii contraven ionale cu avertismentul. 
Posibilitatea realizării acestei individualizări atunci când 
norma incriminatoare nu prevede sanc iunea  
avertismentului ________________________________ 260 

116. Reducerea amenzii sub minimul prevăzut de lege.  
Încălcarea principiului legalită ii sanc iunilor 
contraven ionale. Inadmisibilitate __________________ 261 

117. Faptă prevăzută de legea penală. Aplicarea unei sanc iuni cu 
caracter administrativ în baza Codului penal. Nelegalitatea 
sanc ionării contraven ionale pentru aceeaşi faptă _____ 263 

Capitolul al IX-lea. Judecata  în primă instanţă ____________ 265 
118. Competen ă materială. Amenzi aplicate de organe ale 

Ministerului Finan elor. Aplicarea dreptului comun în 
materie de contraven ii __________________________ 265 

119. Instan a competentă să solu ioneze plângerea 
contraven ională. Relevan a locului situării sediului 
contravenientului_______________________________ 267 

120. Plângere contraven ională. Instan a competentă.  
Competen ă teritorială absolută____________________ 267 

121. Competen ă teritorială în materie contraven ională. 
Competen ă exclusivă. Declinare de competen ă ______ 269 

122. Necomunicarea către serviciul poli iei rutiere a datelor de 
identificare ale persoanei ce a condus autovehiculul. 
Competen a teritorială în solu ionarea plângerii  
împotriva procesului-verbal_______________________ 270 
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123. Stabilirea de către instan a de recurs a instan ei competente 
să solu ioneze în fond plângerea contraven ională. 
Nelegalitatea declinării competen ei în rejudecarea  
cauzei________________________________________ 273 

124. Confiscare dispusă printr-un proces-verbal de contraven ie. 
Stabilirea competen ei materiale în sarcina  
judecătoriei ___________________________________ 275 

125. 1. Efectul plângerii contraven ionale asupra confiscării 
bunurilor dispuse prin procesul-verbal de contraven ie__ 276 

 2. Cerere de restituire a bunurilor confiscate pe calea 
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