Mãsura tehnicoadministrativã a ridicãrii
vehiculelor staþionate
neregulamentar aplicatã
în baza O.U.G. nr. 195/
2002. Competenþa
soluþionãrii contestaþiei
Ionuþ Militaru, judecãtor,
Judecãtoria Sectorului 6 Bucureºti
We think the provisions of the Emergency Government Ordinance No. 195/
2002 are clear and predictable, as the administrative measure of lifting vehicles
is challengeable by an administrative complaint, even if that measure is taken
by another act than the civil penalty, taking into account the specific provisions
of the road traffic legislation on the legal remedies and the close relationship
between the disciplinary measures provided by the police agent (main,
supplementary or simple administrative sanctions).
As decisions concerning the plea for granting financial losses from the police
or the companies involved were rejected, we think the right to access to a court
may be ensured through a distinct remedy, by taking action for annulment of the
administrative act under the Law No. 554/2004, and also trough an action for
granting damages based on the same law.
We also think that in the framework of an action under common law, the
administrative act of lifting vehicles might be challenged as reliance on a plea of
illegality, which is not subjected to a mandatory preliminary procedure.
If binding (legislative or judicial) measures designed to unite the case law are
taken, there should be established the exclusive powers of the district court, as
specific administrative court according to the Government Ordinance No. 2/2001,
to hear actions against administrative measures. Currently, we support the
admissibility of other legal remedies in order not to breach the right to access to
a court, as guaranteed by Article 21 of the Constitution and Article 6 of the
European Convention on Human Rights.
1. Aspecte introductive
mpactul social al mãsurii tehnicoadministrative a ridicãrii vehiculelor
staþionate neregulamentar, precum

I

ºi practica neunitarã a instanþelor
judecãtoreºti ne-au determinat sã
realizãm acest studiu cu privire la modul
de aplicare a prevederilor art. 64 din
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O.U.G. nr. 195/20021 privind circulaþia
pe drumurile publice, în sensul cã au
existat situaþii în care cererile de
chemare în judecatã au fost respinse
ca inadmisibile de instanþele judecãtoreºti cu privire la capãtul de cerere
având ca obiect acþiunea în pretenþii
civile pentru restituirea sumei achitate
de proprietarul vehiculului cu titlu de
contravaloare a serviciilor unui operator
privat de ridicare, transport ºi
depozitare a vehiculului, situaþie ce ar
putea conduce la încãlcarea art. 6 din
Convenþia Europeanã a Drepturilor
Omului sub aspectul dreptului de acces
la un tribunal.
Vom trata în paragrafele urmãtoare
jurisprudenþa internã, a instanþelor
judecãtoreºti, vom analiza natura
mãsurii contravenþionale ºi drepturile
fundamentale afectate prin raportare la
Convenþia Europeanã a Drepturilor
Omului, cu scopul de a determina
garanþiile necesare pentru ca mãsura
sã fie legal aplicatã ºi supusã
controlului unei instanþe.
2. Jurisprudenþa instanþelor
judecãtoreºti
2.1. Prin sentinþa civilã nr. 4576 din
04.06.2009 pronunþatã de Judecãtoria
Sectorului 6 Bucureºti în dosarul nr.
1953/303/2009 2 a fost admisã
plângerea formulatã în contradictoriu
cu intimata D.G.P.M.B. - Brigada de
Poliþie Rutierã, cu consecinþa anulãrii
procesului-verbal de contravenþie emis
de intimatã ºi a exonerãrii petentului de
executarea amenzii contravenþionale ºi
a sancþiunii complementare aplicate
prin procesul-verbal de contravenþie, ºi
s-a admis cererea privind obligarea

1
Publicatã în M.Of., Partea I, nr. 958 din 28
decembrie 2002 ºi republicatã în M.Of., Partea
I, nr. 670 din 3 august 2006.

pârâtei D.G.P.M.B. - Brigada de Poliþie
Rutierã la daune materiale, în valoare
de 500 lei.
În motivare s-a reþinut sub aspectul
temeiniciei, cã susþinerile petentului din
plângere, întãrite ºi prin obiecþiunile
formulate în cuprinsul procesului-verbal
de contravenþie, sunt confirmate de
cercetarea la faþa locului efectuatã în
cauzã ºi care relevã o distanþã între
cele douã puncte indicate de agentul
constatator de 36,9 m.
Comparând probatoriul administrat
de instanþã cu respectarea principului
nemijlocirii cu mijloacele de probã puse
la dispoziþie de intimatã (2 planºe foto),
instanþa a reþinut cã acestea din urma
nu sunt în mãsurã sã ofere o imagine
fidelã cu cea realã, concludentã cu
privire la poziþionarea vehiculului surprins pe banda magneticã, localizarea
acestuia fiind aproximativã în absenþa
unor repere clare, în funcþie de care sã
se poatã identifica cu precizie locul
unde a fost gãsit autoturismul de cãtre
intimatã la momentul constatãrii contravenþiei, deficienþe ce permit totodatã a
se face ºi aplicarea principiului in dubio
pro reo (dubiul profitã petentului). In
atare condiþii, instanþa a apreciat cã
probele de la dosar, analizate în
ansamblu, prin coroborare, vin în susþinerea celor învederate de contestator
în cuprinsul plângerii, conducând la o
soluþie favorabilã acestuia.
În ceea ce priveºte ultimul capãt de
cerere, faþã de situaþia de fapt reþinutã,
instanþa a apreciat cã, în speþã, sunt
îndeplinite condiþiile pentru angajarea
rãspunderii civile delictuale a intimatei,
pe temeiul dispoziþiilor art. 998-999
C.civ.

2
Nepublicatã, definitivã ºi irevocabilã prin
nerecurare.
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Astfel, instanþa a reþinut cã fundamentul angajãrii rãspunderii intimatei în
prezenta cauza este determinat de
culpa procesualã a acesteia în litigiul
în care petentul a solicitat anularea
procesului-verbal de contravenþie.
Culpa intimatei a fost doveditã implicit,
ca urmare a soluþionãrii în mod favorabil
petentului a primului capãt de cerere,
întrucât întocmirea defectuoasã a
actului sancþionator, cu consecinþa
luãrii mãsurii de ridicare a autovehiculului a provocat contestatorului
un prejudiciu în cuantum de 500 lei,
reprezentând suma plãtitã pentru
recuperarea maºinii ºi care îndeplineºte condiþiile cerute de lege,
acelea de a fi un prejudiciu cert ºi încã
nereparat.
Cum în cauzã, actul sancþionator a
fost desfiinþat pentru nelegalitate ºi
netemeinicie, rezultã cã petentul a
dovedit sãvârºirea de cãtre intimatã a
unei fapte ilicite (care constã în
întocmirea nelegalã a procesului-verbal
de contravenþie), a dovedit culpa acesteia, precum ºi existenþa unui raport de
cauzalitate între prejudiciu ºi fapta
ilicitã, astfel încât instanþa a apreciat
drept întemeiatã acþiunea petentului,
reþinând cã, în cauzã, nu s-a fãcut
dovada existenþei unui fundament
juridic al obligãrii petentului la plata
sumei pretinse de acesta.
2.2. Prin sentinþa civilã nr. 814 din
29.01.2010 pronunþatã de Judecãtoria
Sectorului 6 Bucureºti în dosarul nr.
17688/303/20093 a fost admisã în parte
plângerea formulatã în contradictoriu
cu intimata D.G.P.M.B. - Brigada de
Poliþie Rutierã, cu consecinþa anulãrii
procesului-verbal de contravenþie ºi a
sancþiunilor aplicate prin acesta, ºi a

3

notei de constatare din 07.11.2009 cu
privire la mãsura tehnico-administrativã
de ridicare a vehiculului ºi s-a admis în
parte acþiunea în rãspundere civilã
delictualã formulatã împotriva intimatei
D.G.P.M.B- Brigada de Poliþie Rutierã,
fiind obligatã aceasta la plata cãtre
reclamantã a sumei de 500 de lei
reprezentând daune materiale.
Din punct de vedere procesual,
instanþa a reþinut cã sunt pe deplin
aplicabile dispoziþiile art. 1 alin. 1
C.pr.civ. faþã de capãtul de cerere
privind restituirea sumei de 500 lei,
valoarea pretenþiilor fiind sub 500.000
de lei. Întrucât aceastã sumã nu se
solicitã a fi restituitã în cadrul capãtului
de cerere având ca obiect plângere
contravenþionalã, ci printr-un capãt de
cerere distinct, întemeiat pe rãspunderea civilã delictualã, competenþa
materialã revine judecãtoriei.
În ceea ce priveºte calitatea
procesualã pasivã a intimatei, instanþa
a reþinut cã aceasta are calitate pasivã
pe capãtul de cerere având ca obiect
acþiune în rãspundere civilã delictualã,
din moment ce se invocã de cãtre
reclamantã caracterul ilicit al faptei de
a ridica vehiculul, urmând ca temeinicia
pretenþiilor sã fie analizatã în cadrul
fondului litigiului.
Verificând, potrivit art. 34 al. 1 din
O.G. nr. 2/2001, legalitatea procesului
verbal de constatare ºi sancþionare a
contravenþiei, instanþa a constatat cã
actul a fost încheiat cu încãlcarea
dispoziþiilor legale.
S-a arãtat cã deºi agentul constatator face referire la o staþionare, nu
se indicã intervalul orar în care vehiculul
s-a aflat imobilizat voluntar. Conform
art. 63 alin. 1 din O.U.G. nr. 195/2002

Nepublicatã, definitivã ºi irevocabilã prin nerecurare.
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se considerã oprire imobilizarea
voluntarã a unui vehicul pe drumul
public, pe o duratã de cel mult 5 minute.
Peste aceastã duratã, imobilizarea se
considerã staþionare. Agentul constatator indicã doar data de 07.11.2009,
ora 11:45 ºi este de netãgãduit cã fapta
nu a fost continuã (în sensul cã nu a
durat pânã la data ºi ora întocmirii
procesului-verbal, 09.11.2009, ora
09:44), din moment ce vehiculul a fost
ridicat de prepuºii S.C. I.A.E. S.R.L.,
astfel cum rezultã din factura fiscalã nr.
13526 din 07.11.2009.
Prin urmare, lipsa intervalului orar
din procesul-verbal constituie o lipsã ce
nu permite calificarea faptei drept
staþionare, astfel cã nu este vorba
despre contravenþia prevãzutã ºi
sancþionatã de art. 100 alin. 2 ºi art.
108 lit. b pct. 7 din O.U.G. nr. 195/2002.
Potrivit art. 17 din O.G. nr. 2/2001,
lipsa faptei sãvârºite atrage nulitatea
procesului-verbal. Nulitatea se constatã
ºi din oficiu.
O descriere insuficientã a faptei
sãvârºite echivaleazã cu lipsa faptei,
conform textului citat, iar sancþiunea nu
poate fi decât anularea procesuluiverbal pentru a se înlãtura vãtãmarea
pricinuitã contestatorului, vãtãmare
care se prezumã, având în vedere cã
nulitatea este expresã, dar care rezultã
ºi din probele administrate în faþa instanþei. Astfel, instanþa nu poate stabili
în ce a constat staþionarea neregulamentarã pe care a perceput-o
agentul constatator.
Descrierea genericã a faptei prin
preluarea textului de lege care incrimineazã contravenþia nu este suficientã, echivaleazã cu lipsa descrierii
faptei sãvârºite ºi este sancþionatã cu
nulitatea procesului- verbal întrucât
creeazã o situaþie de dezavantaj persoanei sancþionate, instanþa neputând

analiza care dintre condiþiile legale nu
au fost respectate sau ce lipsuri au
existat care sã fi fãcut staþionarea
neregulamentarã, mai ales în condiþiile în care acest termen este unul
relativ ºi trebuie stabilit un criteriu
obiectiv de apreciere, pentru a nu exista
o exercitare discreþionarã a atribuþiilor
în constatarea ºi sancþionarea contravenþiilor.
Trebuie observat totodatã cã agentul constatator nu a respectat nici
dispoziþiile imperative ale art. 16 alin. 1
din O.G. nr. 2/2001, conform cãrora
procesul-verbal de constatare a contravenþiei va cuprinde în mod obligatoriu
descrierea faptei contravenþionale cu
indicarea datei, orei ºi locului în care a
fost sãvârºitã, precum ºi arãtarea
tuturor împrejurãrilor ce pot servi la
aprecierea gravitãþii faptei ºi la evaluarea eventualelor pagube pricinuite.
Acest lucru este necesar în cazul de
faþã, deoarece sancþiunea principalã
(puncte amendã) a fost însoþitã de o
sancþiune complementarã (puncte
penalizare) ºi de o mãsurã tehnicoadministrativã (ridicarea vehiculului).
Sub aspectul temeiniciei, instanþa a
reþinut cã, deºi în dreptul intern contravenþiile au fost scoase de sub
incidenþa dreptului penal ºi procesual
penal, în lumina jurisprudenþei Curþii
Europene a Drepturilor Omului (cauzele Engel c. Olandei, Lutz c. Germaniei, Lauko c. Slovaciei ºi Kadubec
c. Slovaciei), acest gen de contravenþii
intrã în sfera acuzaþiilor în materie
penalã la care se referã primul paragraf al art. 6 din Convenþia Europeanã
a Drepturilor Omului. La aceastã
concluzie conduc douã argumente:
norma juridicã ce sancþioneazã astfel
de fapte are caracter general (O.U.G.
nr. 195/2002 se adreseazã tuturor
cetãþenilor); sancþiunile contraven-
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þionale aplicabile (amenda alternativ cu
sancþiunile complementare) urmãresc
un scop preventiv ºi represiv.
Curtea Europeanã a Drepturilor
Omului a considerat cu alte ocazii
(cauzele Eanady c. Slovaciei, Ziliberberg c. Moldovei, Neaþã c. României,
Anghel c. României) cã aceste criterii
(care sunt alternative, iar nu cumulative) sunt suficiente pentru a
demonstra cã fapta în discuþie are în
sensul art. 6 din Convenþie caracter
penal.
Conform jurisprudenþei Curþii Europene a Drepturilor Omului, dreptul unei
persoane de a fi prezumatã nevinovatã
ºi de a solicita acuzãrii sã dovedeascã
faptele ce i se imputã nu este absolut,
din moment ce prezumþiile bazate pe
fapte sau legi opereazã în toate
sistemele de drept ºi nu sunt interzise
de Convenþia Europeanã a Drepturilor
Omului, în mãsura în care statul
respectã limite rezonabile, având în
vedere importanþa scopului urmãrit, dar
ºi respectarea dreptului la apãrare
(cauza Salabiaku c. Franþei, hotãrârea
din 7 octombrie 1988, paragraf 28,
cauza Västberga Taxi Aktiebolag ºi
Vulic c. Suediei, paragraf 113, 23 iulie
2002).
Având în vedere aceste principii,
instanþa a constatat cã agentul constatator nu a menþionat care este cazul de
interzicere a staþionãrii nici în procesul-verbal ºi nici în nota de constatare prin care a dispus ridicarea
vehiculului. Deºi în procesul-verbal s-a
reþinut cã petenta ar fi condus autoturismul în data de 07.11.2009 ºi ar fi
staþionat neregulamentar, din planºele
foto depuse în susþinerea procesuluiverbal rezultã cã vehiculul se aflã în
dreptul unui indicator rutier Parcare.
Instanþa a reþinut cã probele administrate nu dovedesc cã petenta ar fi

staþionat neregulamentar, nefiind
incident niciunul din cazurile prevãzute
de art. 142 sau 143 din H.G. nr. 1391/
2006, motiv pentru care instanþa s-a
constatat ºi netemeinicia procesuluiverbal de contravenþie.
În privinþa mãsurii tehnico- administrative, instanþa a reþinut cã este
competentã sã soluþioneze cererea
contestatoarei de anulare a notei de
constatare prin care a fost dispusã, cu
referire la dispoziþiile art. 64 ºi art. 97
lit. d din O.U.G. nr. 195/2002, art. 180
din H.G. nr. 1391/2006 ºi art. 17
C.pr.civ.
În privinþa nelegalitãþii ºi netemeiniciei mãsurii tehnico-administrative, instanþa a constatat cã argumentele anterioare în legãturã cu
nelegalitatea ºi netemeinicia procesului-verbal devin incidente ºi în cazul
notei de constatare.
Chiar dacã priveºte o mãsurã tehnico-administrativã, actul ce cuprinde
dispoziþia de ridicare a vehiculului
trebuie sã fie motivat. O descriere insuficientã a faptei sãvârºite echivaleazã
cu lipsa faptei, iar sancþiunea nu poate
fi decât anularea procesului-verbal
pentru a se înlãtura vãtãmarea pricinuitã contestatorului, vãtãmare care se
prezumã. Descrierea genericã a faptei
prin preluarea textului de lege care
incrimineazã contravenþia nu este suficientã, echivaleazã cu lipsa descrierii
faptei sãvârºite ºi este sancþionatã cu
nulitatea actului întrucât creeazã o
situaþie de dezavantaj persoanei
sancþionate, instanþa neputând analiza
care dintre condiþiile legale nu au fost
respectate sau ce lipsuri au existat care
sã fi determinat ridicarea vehiculului.
Locaþia în care se afla parcat vehiculul reprezentat în fotografii reprezintã
o zonã a drumului public în care oprirea
ºi staþionarea sunt permise (parcare
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semnalizatã corespunzãtor), astfel cã
mãsura ridicãrii, pe lângã faptul cã este
nelegalã pentru condiþii de formã ale
actului prin care a fost dispusã, este ºi
neîntemeiatã.
În nota de constatare nu s-a reþinut
cã vehiculul ar fi reprezentat un
obstacol pentru circulaþia publicã. Or,
din toate dispoziþiile Hotãrârii Consiliului
Local al Sectorului 6 nr. 14/2009,
indicatã în cuprinsul notei de constatare, rezultã cã ridicarea vehiculului
este o mãsurã deosebit de gravã, ce
nu poate fi discreþionarã din moment
ce existã alternativa blocãrii roþilor,
astfel cã trebuie sã respecte condiþii
minime de proporþionalitate, motiv
pentru care instanþa reþine cã vehiculul
trebuie sã constituie un obstacol pentru
circulaþia publicã ce ar impune cu necesitate îndepãrtarea de pe carosabil.
Aceste condiþii cumulative trebuie
îndeplinite în orice situaþie, în caz
contrar mãsura având un vãdit caracter
abuziv. În cazul de faþã, aºa cum s-a
reþinut ºi în legãturã cu netemeinicia
procesului-verbal de contravenþie,
vehiculul nu constituia un obstacol
pentru circulaþia publicã, motiv pentru
care instanþa a dispus anularea notei
de constatare nr. 22 din 07.11.2009 ºi
a mãsurii tehnico-administrative a
ridicãrii vehiculului.
În analiza condiþiilor rãspunderii
civile delictuale în persoana intimatei
D.G.P.M.B.  Brigada de Poliþie
Rutierã, instanþa a arãtat cã art. 998
C.civ. prevede cã orice faptã a omului,
care cauzeazã altuia un prejudiciu,
obligã pe acela din a cãrui greºealã s-a
ocazionat a-l repara, iar art. 999 C.civ.
prevede cã omul este responsabil nu
numai de prejudiciul ce a cauzat prin
fapta sa, dar ºi de acela ce a cauzat
prin neglijenþa sau prin imprudenþa sa.
Din prevederile legale menþionate
rezultã cã pentru angajarea rãspunderii

civile delictuale se cer a fi întrunite
cumulativ urmãtoarele condiþii: a)
existenþa unui prejudiciu; b) existenþa
unei fapte ilicite; c) existenþa unui raport
de cauzalitate între fapta ilicitã ºi
prejudiciu; d) existenþa vinovãþiei celui
care a cauzat prejudiciul.
Prejudiciul constã în plata sumei de
500 de lei reprezentând cheltuieli de
ridicare, transport ºi depozitare a
autoturismului percepute de S.C. I.A.E.
S.R.L. Petenta nu a fãcut însã în
condiþiile art. 1169 C.civ. dovada
pretinselor daune interese de 3.000 de
lei produse de D.G.P.M.B.  Brigada
de Poliþie Rutierã datoritã faptului cã ar
fi fost nevoitã sã transporte cumpãrãturile fãcute în piaþã, datoritã timpului
pentru recuperarea vehiculului sau
emoþiilor provocate de lipsa maºinii din
locul de parcare. În aceste condiþii, fãrã
a nega faptul cã situaþia în care a fost
pusã contestatoarea i-a creat anumite
neplãceri, din punct de vedere moral
instanþa apreciazã cã simpla admitere
a cererii de chemare în judecatã constituie o reparaþie suficientã, fãrã a se
impune acordarea unor sume suplimentare drept prejudiciu moral.
Fapta ilicitã constã în aceea cã
vehiculul a fost ridicat din locul unde
se afla staþionat regulamentar, fãrã a
reprezenta un obstacol pentru circulaþia
rutierã.
Existenþa raportului de cauzalitate
între fapta ilicitã ºi prejudiciu rezultã din
însãºi materialitatea faptei ºi din cele
expuse cu privire la nelegalitatea ºi
netemeinicia actelor contestate.
Vinovãþia reprezintã atitudinea
psihicã pe care autorul a avut-o în
momentul sãvârºirii faptei ilicite sau,
mai exact, la momentul imediat anterior
sãvârºirii acesteia, faþã de faptã ºi
urmãrile acesteia. În dreptul civil,
rãspunderea civilã delictualã opereazã,
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în principiu, pentru cea mai uºoarã
culpã, iar obligaþia de reparare a
prejudiciului este integralã, indiferent de
gravitatea vinovãþiei.
Aplicând un criteriu obiectiv de
apreciere a culpei, al omului normal,
avizat, prudent (bonus pater familias),
precum ºi elemente subiective, cum ar
fi calitãþile ºi pregãtirea subiectului activ,
împrejurãrile în care a fost sãvârºitã
fapta, trebuie stabilit dacã agentul
constatator, în calitate de prepus al
D.G.P.M.B.  Brigada de Poliþie Rutierã
a avut reprezentarea caracterului ilicit
al acþiunii sale, în sensul cã vehiculul
respectiv nu era staþionat neregulamentar ºi nu reprezenta un obstacol
pentru circulaþia rutierã.
În cazul de faþã, instanþa a reþinut
cã poliþistul rutier îºi desfãºoarã
activitatea ca profesionist al domeniului
sãu, iar criteriul obiectiv de apreciere a
culpei - al omului normal ºi prudent trebuie avut în vedere cu maximã
exigenþã, deoarece acesta emite actul
prin care se ia mãsura ridicãrii
vehiculului, executatã ulterior de
angajaþii S.C. I.A.E. S.R.L. Or, în cazul
de faþã, agentul constatator a întocmit
acte ce nu îndeplinesc condiþii de
legalitate (lipsa descrierii faptei ºi a
motivãrii) cu privire la un vehicul
staþionat regulamentar.
Prin urmare, conform art. 1000 alin.
3 C.civ., instanþa a admis acþiunea în
rãspundere civilã delictualã formulatã
împotriva intimatei D.G.P.M.B- Brigada
de Poliþie Rutierã ºi a obligat aceastã
instituþie la plata cãtre reclamantã a
sumei de 500 de lei reprezentând
daune materiale, respingând cererea
pentru restul sumelor ca neîntemeiatã.
2.3. O acþiune în pretenþii îndreptatã
împotriva operatorului privat care a

executat dispoziþia de ridicare a
autovehiculului a fost respinsã ca
neîntemeiatã prin sentinþa civilã nr. 819
din 29.01.2010 pronunþatã de
Judecãtoria Sectorului 6 Bucureºti în
dosarul nr. 12286/303/2009.4
Plângerea privea procesul-verbal de
contravenþie prin care s-a reþinut cã
petentul ar fi staþionat neregulamentar
autoturismul, prin aceea cã nu se afla
paralel ºi lângã partea dreaptã a pãrþii
carosabile.
Instanþa a arãtat cã art. 63 alin. 5
din O.U.G. nr. 195/2002, indicat în
procesul-verbal, prevede cã vehiculul
oprit sau staþionat pe partea carosabilã
trebuie aºezat lângã ºi în paralel cu
marginea acesteia, pe un singur rând,
dacã printr-un alt mijloc de semnalizare
nu se dispune altfel.
Din acest text rezultã, ca regulã de
principiu, cã vehiculul staþionat trebuie
poziþionat cât mai aproape de marginea
carosabilului, iar nu pe benzile din
mijloc. Textul trebuie interpretat prin
raportare la dispoziþiile art. 142 lit. h din
H.G. nr. 1391/2006, care prevãd cã
oprirea este interzisã în dreptul altui
vehicul oprit pe partea carosabilã, dacã
prin aceasta se stânjeneºte circulaþia
a douã vehicule venind din sensuri
opuse, precum ºi în dreptul marcajului
continuu, în cazul în care conducãtorii
celorlalte vehicule care circulã în
acelaºi sens ar fi obligaþi, din aceastã
cauzã, sã treacã peste acest marcaj.
Art. 142 lit. h din H.G. nr. 1391/2006
reglementeazã deci situaþia în care este
permisã oprirea unui vehicul în dreptul
altuia oprit pe partea carosabilã, cu
singura condiþie ca prin aceasta sã nu
se stânjeneascã circulaþia a douã
vehicule venind din sensuri opuse. Prin
urmare, al doilea vehicul nu poate fi

Nepublicatã, definitivã ºi irevocabilã prin
nerecurare.
4

Revista Forumul Judecãtorilor  Nr. 1/2010

191

considerat ca staþionând lângã
marginea pãrþii carosabile, din moment
ce reperul cel mai apropiat este celãlalt
vehicul, a cãrui lãþime reprezintã
distanþa pânã la marginea carosabilului.
Deºi planºele foto depuse în
susþinerea procesului-verbal nu fac
dovada situaþiei de fapt reþinute de
agentul constatator, întrucât nu se
observã toate detaliile drumului public,
ci vehiculul pare a staþiona într-o
parcare rezidenþialã, instanþa constatã
cã petentul însuºi, deºi nu avea
aceastã obligaþie, a depus fotografii
mult mai evidente cu privire la
configuraþia drumului public. Se impune
prin urmare o analizã mai atentã a
acestei împrejurãri de fapt.
În fotografiile depuse de petent se
poate observa marginea pãrþii
carosabile ºi este evidenþiatã locaþia
unde vehiculul fusese staþionat, aspect
necontestat în cauzã. Potrivit susþinerii
petentului, acest loc este folosit pentru
parcarea vehiculelor, fiind o zonã liberã.
Într-adevãr, instanþa constatã cã
drumul public are configuraþia unei
intersecþii în forma literei V, iar spaþiul
pe care se afla parcat vehiculul este
delimitat prin marcaje (linie întreruptã).
Potrivit H.G. nr. 1391/2006, partea
carosabilã poate fi marcatã pentru
delimitare cu linie discontinuã sau cu
linie continuã. În cazul de faþã, administratorul drumului public a marcat
spaþiul dintre cele douã drumuri care
se intersecteazã cu linie discontinuã,
astfel cã suprafaþa pe care se afla
staþionat vehiculul nu reprezenta
partea carosabilã pentru a fi aplicabile

dispoziþiile art. 63 alin. 5 din O.U.G. nr.
195/2002.
Potrivit art. 144 din H.G. nr. 1391/
2006, administratorul drumului public
este obligat sã delimiteze ºi sã
semnalizeze corespunzãtor sectoarele
de drum public unde este interzisã
oprirea sau staþionarea vehiculelor. Or,
în cazul de faþã nu existã niciun marcaj
de interzicere a opririi/staþionãrii pe
acest spaþiu liber, delimitat de partea
carosabilã, ºi niciun indicator rutier în
acest sens.
Nefiind incident niciunul din cazurile
prevãzute de art. 142 sau 143 din H.G.
nr. 1391/2006, instanþa a reþinut
netemeinicia procesului-verbal de
contravenþie. Aceleaºi motive au stat
la baza soluþiei de anulare a notei de
constatare cu privire la mãsura
tehnico-administrativã de ridicare a
vehiculului, încheiatã de intimata
D.G.P.M.B.-Brigada de Poliþie Rutierã.5
Cu privire la acþiunea în rãspundere
civilã delictualã, instanþa a reþinut cã
pârâta S.C. I.A.E. S.R.L. este doar un
executant al unei obligaþii asumate
contractual, aceea de a ridica,
transporta ºi depozita autoturismele
individualizate prin nota de constatare
de cãtre prepusul D.G.P.M.B.  Brigada
de Poliþie Rutierã. Potrivit art. 21 din
H.C.L.S.6 nr. 14/2009, plata tarifelor
aferente operaþiunilor de blocare,
ridicare, transport si depozitare a
autovehiculelor sau vehiculelor
(stabilitã prin art. 19 din hotãrâre) se
efectueazã la reprezentantul operatorului autorizat care a efectuat operaþiunile de blocare, ridicare, transport si
depozitare care are obligaþia sa
elibereze chitanþa fiscalã.

5
A se vedea în acelaºi sens sentinþa civilã
nr. 319 din 15.01.2010 pronunþatã de Judecãtoria
Sectorului 6 Bucureºti în dosarul nr. 17277/303/

2009 (nepublicatã), definitivã ºi irevocabilã prin
nerecurare.
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De principiu, pârâta S.C. I.A.E.
S.R.L. acþioneazã doar ca un mandatar
al autoritãþilor, prestând serviciul pentru
care a contractat. Din punct de vedere
delictual conteazã însã vinovãþia
acestei persoane juridice, pentru a evita
situaþiile abuzive, în care ar putea
acþiona cu scopul obþinerii veniturilor
corespunzãtoare taxelor aplicate.
Vinovãþia reprezintã atitudinea psihicã pe care autorul a avut-o în
momentul sãvârºirii faptei ilicite sau,
mai exact, la momentul imediat anterior
sãvârºirii acesteia, faþã de faptã ºi
urmãrile acesteia. În dreptul civil,
rãspunderea civilã delictualã opereazã,
în principiu, pentru cea mai uºoarã
culpã, iar obligaþia de reparare a
prejudiciului este integralã, indiferent de
gravitatea vinovãþiei.
Aplicând un criteriu obiectiv de
apreciere a culpei, al omului normal,
avizat, prudent (bonus pater familias),
precum ºi elemente subiective, cum ar
fi calitãþile ºi pregãtirea subiectului activ,
împrejurãrile în care a fost sãvârºitã
fapta, trebuie stabilit dacã prepuºii S.C.
I.A.E. S.R.L. au avut reprezentarea
caracterului ilicit al acþiunilor lor, în
sensul cã vehiculul respectiv nu era
staþionat neregulamentar ºi nu
reprezenta un obstacol pentru circulaþia
rutierã. Numai în cazul în care împrejurãrile de fapt ar fi putut conduce la
concluzia cã prepuºii pârâtei nu ºi-ar fi
putut reprezenta caracterul ilicit al faptei
acestora, în condiþiile existenþei unui act
administrativ aparent legal, S.C. I.A.E.
S.R.L. ar putea fi exoneratã de
rãspundere civilã delictualã.

6
A se vedea în acelaºi sens sentinþa civilã
nr. 588 din 22.01.2010 pronunþatã de Judecãtoria
Sectorului 6 Bucureºti în dosarul nr. 16078/303/

Dispoziþiile OUG 195/2002 sunt
clare ºi previzibile în sensul cã
mãsura tehnico-administrativã a
ridicãrii unui vehicul poate fi
contestatã în cadrul plângerii
contravenþionale, chiar dacã este
luatã printr-un act separat de
procesul-verbal de contravenþie.
În cazul de faþã, instanþa reþine cã
nu exista evidenþa necesarã pentru a
reþine culpa pârâtei. Vehiculul în cauzã
era staþionat la mare depãrtare de
marginea trotuarului, iar agentul de
poliþie rutierã a emis un act administrativ, aparent legal ºi temeinic, care
a determinat prepuºii S.C. I.A.E. S.R.L.
sã ridice vehiculul, existând aºadar
comanda autoritãþii legitime. Instanþa
nu poate reþine o culpã minimã a
pârâtei S.C. I.A.E. S.R.L. deoarece,
deºi îºi desfãºoarã activitatea ca
profesionist ºi criteriul obiectiv de
apreciere a culpei, al omului normal ºi
prudent, trebuie avut în vedere cu mai
multã exigenþã, în cazul de faþã existau
elemente exterioare (distanþa mare de
marginea din dreapta a spaþiului în care
vehiculul era staþionat ºi configuraþia
deosebitã a drumului public care era
prevãzut cu un spaþiu liber între cele
douã strãzi ce se intersectau) ce puteau
conduce la convingerea intimã a
prepuºilor cã mãsura luatã de agentul
de poliþie este legalã ºi temeinicã.6
Evident, culpa intimatei D.G.P.M.B.
 Brigada de Poliþie Rutierã are a fi
analizatã în funcþie de alte criterii, fiind
vorba despre emitentul actului administrativ nelegal ºi netemeinic, însã

2009 (nepublicatã), definitivã ºi irevocabilã prin
nerecurare.
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instanþa a constatat cã este limitatã în
cazul de faþã de principiul disponibilitãþii.
2.4. Dat fiind cã vinovãþia se
apreciazã în fiecare caz concret, au
existat ºi soluþii de admitere a acþiunii
în rãspundere civilã delictualã îndreptate împotriva operatorului autorizat.
Astfel, în sentinþa civilã nr. 7368 din
16.10.2009 pronunþatã de Judecãtoria
Sectorului 2 Bucureºti în dosarul nr.
7596/300/20097 s-a reþinut cã vehiculul
era staþionat regulamentar. La
întâlnirea indicatorului, conducãtorul
auto este obligat sã reducã viteza,
manevrele de oprire, staþionare, mersul
înapoi ºi întoarcerea fiind interzise, iar
din planºele foto aflate la dosar a
rezultat cã vehiculul era parcat pe
partea dreaptã, cu mult înainte de
indicatorul ce a stat la baza sancþionãrii
contravenþionale.
Potrivit art. 4 din Hotãrârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 107/
2007, operaþiunile de ridicare, transport, depozitare ºi eliberare a vehiculelor sau remorcilor se executã numai
de cãtre operatorul autorizat. Aceste
operaþiuni se pot realiza numai pe baza
Dispoziþiei scrise de ridicare întocmitã
de cãtre agentul constatator din cadrul
Brigãzii de Politie Rutierã Bucureºti ºi
prin care s-a dispus ridicarea vehiculelor.
Agentul constatator asistã pe toatã
perioada derulãrii operaþiunilor de
ridicare a vehiculelor ºi remorcilor de
cãtre operatorul autorizat.
Art. 5 prevede cã dupã întocmirea
Dispoziþiei scrise de ridicare, se va
completa o Nota de constatare de cãtre
reprezentantul operatorului, aprobatã

prin Anexa nr. 2 a hotãrârii, care va fi
semnatã de agentul comunitar ºi un
martor - asistent. Originalul va rãmâne
la reprezentantul operatorului, iar celelalte douã copii ale notei de constatare
se vor înmâna agentului comunitar ºi
poliþistului din cadrul Brigãzii de Politie
Rutierã.
Prin urmare, prepuºii din cadrul
operatorului autorizat S.C. S. S.A.
executã operaþiunea de ridicare în baza
Dispoziþiei scrise de ridicare date de
agentul din cadrul Brigãzii de Poliþie
Rutierã. De aici rezultã cã, în principiu
ºi ca regulã generalã, responsabilitatea
unei dispoziþii nelegale de ridicare îi
aparþine Brigãzii de Poliþie, de vreme
ce agentul sãu a dat o dispoziþie
nelegalã.
Cu toate acestea, faþã de particularitãþile cauzei de faþã, instanþa a
reþinut cã responsabilitatea îi aparþine
în egalã mãsurã ºi S.C. S. S.A. Astfel,
aºa cum rezultã din Regulamentul
menþionat, S.C. S. S.A. este un
operator autorizat, iar prepuºii sãi sunt
profesioniºti care au dat ascultare unui
ordin vãdit ilegal ºi abuziv. Aºa cum
rezultã cu claritate din planºele foto,
maºina petentei era parcatã cu
respectarea semnificaþiei indicatorului
Drum îngustat pe partea stânga, iar
anularea procesului-verbal are loc în
principal pentru motive de temeinicie.
Ineficacitatea actului constatator al
contravenþiei nu rezultã dintr-un motiv
pur formal, ci din încãlcarea evidentã a
legii de cãtre agentul constatator,
aspect pe care prepuºii S.C. S. S.A.,
în calitate de profesioniºti ai unui
operator autorizat, trebuiau sã îl
observe. Ei nu se pot prevala de Dispo-

7
Nepublicatã, definitivã, recursul aflat în curs
de soluþionare pe rolul Tribunalului Bucureºti -

Secþia a IX-a Contencios Administrativ ºi Fiscal
(www.tmb.ro).
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ziþia agentului constatator, aducerea la
îndeplinire a ordinului superiorului
înlãturând caracterul ilicit al faptei
numai dacã el a fost dat cu respectarea
formelor legale.
Or, în cauzã, ordinul a fost vãdit
ilegal ºi abuziv, iar prejudiciul petentei
constã în suma de 523,6 de lei
reprezentând contravaloarea serviciilor
prestate ilegal de S.C. S. S.A., reprezentând ridicarea vehiculului, transportul ºi depozitarea. Fapta ilicitã
constã în aceea cã intimata S.C. S. S.A.
a dispus ºi executat o mãsurã nelegalã,
respectiv ridicarea vehiculului din locul
unde se afla staþionat regulamentar,
fãrã a reprezenta un obstacol pentru
circulaþia rutierã, în condiþiile în care
prepuºii sãi au avut reprezentarea
caracterului ilicit al acþiunilor lor, în
sensul cã vehiculul respectiv nu era
parcat ilegal ºi nu reprezenta un
obstacol pentru circulaþia rutierã.
Prin urmare, instanþa a obligat pe
intimata S.C. S. S.A. la plata cãtre
petentã a sumei de 523,6 lei reprezentând contravaloarea taxelor.8
2.5. Prin sentinþa civilã nr. 4661 din
05.06.2009 pronunþatã de Judecãtoria
Sectorului 6 Bucureºti în dosarul nr.
5213/303/20099 au fost respinse ca
neîntemeiate plângerea contravenþionalã formulatã de contestator
împotriva procesului-verbal de contravenþie întocmit de intimata D.G.P.M.B.
 Brigada de Poliþie Rutierã ºi acþiunea
în pretenþii formulatã în contradictoriu
cu pârâta S.C. I.A.E. S.R.L. având ca
obiect restituirea sumei de 500 de lei
reprezentând contravaloarea servi-

ciului de transport ºi depozitare a
autoturismului.
Cu privire la dispoziþia de ridicare a
autovehiculului instanþa a reþinut cã
H.G. nr. 1391/2006 nu cuprinde dispoziþii cu privire la modul în care se ia sau
executã mãsura ridicãrii vehiculelor,
însã din modul de redactare a art. 64
din O.U.G. nr. 195/2002 rezultã cã
reglementarea poate fi realizatã ºi prin
alte acte normative decât hotãrârea de
Guvern, în cazul de faþã fiind vorba
despre un act al autoritãþilor publice
locale.
Conform art. 12 din H.C.L.S.6 nr. 14/
29.01.2009 operaþiunile de ridicare,
transport, depozitare ºi eliberare a
vehiculelor sau remorcilor se executã
numai de cãtre operatorul autorizat.
Aceste operaþiuni se pot realiza numai
in prezenta agentului comunitar in baza
Notei de constatare întocmitã de cãtre
acesta.
Art. 13 prevede cã operaþiunile de
blocare, ridicare, transport, depozitare
si eliberare a autovehiculelor sau
vehiculelor se realizeazã pe baza
procesului-verbal de contravenþie
întocmit de agentul constatator din
cadrul Politiei Comunitare a Sectorului
6 sau de cãtre agentul constatator din
cadrul Brigãzii de Politie Rutiera a
Municipiului Bucureºti prin care s-a
dispus ridicarea autovehiculului sau
vehiculului, pe baza fotografiilor martor.
Sintetizând aceste dispoziþii legale,
instanþa a reþinut cã mãsura ridicãrii
vehiculelor staþionate neregulamentar
trebuie dispusã printr-un act scris,
denumit în H.C.L.S.6 nr. 14/2009 notã

8
A se vedea în acelaºi sens sentinþa civilã
nr. 588 din 22.01.2010 pronunþatã de Judecãtoria
Sectorului 6 Bucureºti în dosarul nr. 16078/303/
2009 (nepublicatã), definitivã ºi irevocabilã prin
nerecurare.

9
Nepublicatã, definitivã ºi irevocabilã prin
respingerea recursului ca nefondat prin decizia
civilã nr. 594 din 04.02.2010 a Tribunalului
Bucureºti - Secþia a IX-a Contencios Administrativ ºi Fiscal (www.tmb.ro).
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de constatare (art. 14). Acest act
administrativ priveºte aºadar luarea
mãsurii ºi trebuie sã existe în orice
situaþie, având în vedere cã ne aflãm
în prezenþa unei mãsuri tehnicoadministrative prevãzute ºi de art. 97
lit. d din O.U.G. nr. 195/2002.
Instanþa a constatat cã agentul
constatator a luat în mod corect mãsura
tehnico-administrativã a ridicãrii
vehiculului staþionat neregulamentar pe
partea carosabilã a drumului public din
Sectorul 6 ºi care constituia un obstacol
pentru circulaþia publicã din acea zonã,
fiind respectate dispoziþiile H.C.L.S.6
nr. 14/2009.
Aºa fiind, suma de 500 de lei
achitatã de petent a fost în mod corect
perceputã de operatorul autorizat, în
speþã pârâta S.C. I.A.E. S.R.L., întrucât
potrivit art. 21 din acelaºi act normativ,
plata tarifelor aferente operaþiunilor de
blocare, ridicare, transport si depozitare
a autovehiculelor sau vehiculelor
(stabilitã prin art. 19 din hotãrâre) se
efectueazã la reprezentantul operatorului autorizat care a efectuat operaþiunile de blocare, ridicare, transport ºi
depozitare care are obligaþia sã
elibereze chitanþa fiscalã.10
Prin decizia civilã nr. 594 din
04.02.2010 a Tribunalului Bucureºti Secþia a IX-a Contencios Administrativ
ºi Fiscal, recursul formulat de contestator a fost respins ca neîntemeiat.

Examinând legalitatea ºi temeinicia
sentinþei recurate în raport de motivele
invocate ºi din oficiu potrivit art. 3041
C.pr.civ., tribunalul a reþinut în motivare
cã intimata a fãcut dovada situaþiei de
fapt descrise în procesul-verbal ºi în
mod corect agenþii de poliþie au dispus
ridicarea maºinii staþionatã neregulamentar.11
2.6. Prin sentinþa civilã nr. 4562 din
03.06.2009 pronunþatã de Judecãtoria
Sectorului 6 Bucureºti în dosarul nr.
4517/303/2009 12 s-au respins ca
neîntemeiate excepþiile necompetenþei
materiale, a lipsei calitãþii procesuale
pasive ºi a inadmisibilitãþii acþiunii, iar
pe fond a fost respinsã plângerea
formulatã de contestator împotriva
procesului-verbal de contravenþie
întocmit de intimata D.G.P.M.B. 
Brigada de Poliþie Rutierã ºi a fost
admis capãtul de cerere formulat în
contradictoriu cu pârâta S.C. I.A.E.
S.R.L. având ca obiect restituirea sumei
de 500 de lei reprezentând contravaloarea serviciului de transport ºi
depozitare a autoturismului.
Pentru a pronunþa aceastã soluþie,
instanþa de fond a reþinut cã prin
procesul-verbal contestatorul a fost
sancþionat pentru sãvârºirea contravenþiei prevãzute de art. 143 lit. a din
Regulamentul de aplicare al O.U.G. nr.
195/2002 constând în aceea cã a
staþionat voluntar autoturismul paralel
cu un autovehicul parcat pe trotuar,

Soluþia de respingere ca neîntemeiatã a
cererii de restituire a sumei plãtite pentru
ridicarea, transportul ºi depozitarea vehiculului
a fost pronunþatã, definitiv ºi irevocabil, ºi în
dosarele civile aflate pe rolul Tribunalului
Bucureºti - Secþia a IX-a Contencios
Administrativ ºi Fiscal nr. 2234/303/2009 (decizia
civilã nr. 962 din 19.02.2010), 5035/303/2009
(decizia civilã nr. 981 din 01.03.2010), 5222/303/
2009 (decizia civilã nr. 1599 din 19.04.2010),
7559/303/2009 (decizia civilã nr. 1607 din

19.04.2010), 7928/303/2009 (decizia civilã nr.
1084 din 08.03.2010)- nepublicate.
11
Trebuie observat cã Tribunalul nu a invocat
din oficiu excepþia necompetenþei materiale a
judecãtoriei sau inadmisibilitatea vreunui capãt
de cerere, deºi potrivit art. 3041 C.pr.civ. recursul
declarat împotriva unei hotãrâri care, potrivit legii,
nu poate fi atacatã cu apel nu este limitat la
motivele de casare prevãzute în art. 304, instanþa
putând sã examineze cauza sub toate aspectele.
12
Nepublicatã.

10
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blocând accesul acestuia ºi nerespectând modalitatea concretã de
staþionare.
Totodatã, prin nota de constatare
întocmitã la aceeaºi datã de cãtre un
poliþist rutier, conform prevederilor art.
64 din O.U.G. nr. 195/2002 ºi Hotãrârii
Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 14/
2009 s-a dispus ridicarea autoturismului ºi depozitarea acestuia în loc
special amenajat, astfel încât pârâta
S.C. I.A.E. S.R.L. a ridicat vehiculul, iar
pentru recuperarea acestuia petentul
a achitat suma de 500 de lei cu titlu de
contravaloare servicii de ridicare,
transport ºi depozitare auto.
Din materialul probator administrat
în cauzã  planºe fotografice, s-a
reþinut cã într-adevãr petentul a efectuat o oprire voluntarã, pe o perioadã
scurtã de timp  6 minute, în locul
indicat în procesul-verbal, fapta fiind
contravenþie potrivit dispoziþiilor art. 143
lit. a din H.G. nr. 1391/2006.
Raportat la capãtul de cerere prin
care s-a solicitat de cãtre petent restituirea sumei ce reprezintã contravaloarea serviciilor de ridicare, transport ºi depozitare auto efectuate de
pârâta S.C. I.A.E. S.R.L., prima instanþã
a apreciat cã mãsura tehnico- administrativã de ridicare a vehiculului s-a
dispus neregulamentar de cãtre agentul rutier, deoarece trebuia menþionatã
ca mãsurã complementarã sancþiunii
principale aplicate, prin însuºi procesul-verbal de contravenþie întocmit,
potrivit dispoziþiilor art. 180 din H.G. nr.
1391/2006, în care se stipuleazã obligaþia agentului de a consemnat în procesul-verbal de contravenþie sancþiunea complementarã aplicatã ºi
mãsurile tehnico-administrative
dispuse.

13

S-a mai reþinut cã pârâta S.C. I.A.E.
S.R.L. a sãvârºit o faptã ilicitã, în
aprecierea întrunirii condiþiilor impuse
de prevederile art. 998-999 C.civ.
statuându-se cã raportul dintre
prejudiciu ºi fapta ilicitã existã, fiind
cuantificat la suma de 500 de lei ºi se
impune restituirea cãtre petent a sumei
ce reprezintã contravaloarea prejudiciului cauzat acestuia.
Prin decizia civilã nr. 3534 din
16.11.2009 pronunþatã de Tribunalul
Bucureºti  Secþia a IX-a Contencios
Administrativ ºi Fiscal 13 s-a admis
recursul formulat de recurenta S.C.
I.A.E. S.R.L. ºi a fost modificatã în parte
sentinþa civilã nr. 4562 din 03.06.2009,
în sensul cã a fost admisã excepþia
inadmisibilitãþii capãtului de cerere
privind restituirea sumei de 500 de lei,
respins pe cale de consecinþã ca
inadmisibil.
În motivarea deciziei s-a arãtat cã
în mod corect instanþa de fond a reþinut
cã prin procesul-verbal de contravenþie
atacat contestatorul a fost sancþionat
legal ºi temeinic cu amendã pentru
sãvârºirea contravenþiei prevãzute de
art. 143 lit. a din H.G. nr. 1391/2006.
Astfel, instanþa de control a apreciat
cã intimata D.G.P.M.B.  Brigada de
Poliþie Rutierã a fãcut dovada sãvârºirii
faptei de cãtre petent, însã cu privire la
mãsura tehnico-administrativã analizatã de prima instanþã pe fond a
constatat cã s-a fãcut în mod greºit
aplicarea dispoziþiilor legale, deoarece
petentul nu a solicitat în plângerea
contravenþionalã ºi anularea mãsurii
separate privind ridicarea vehiculului,
prima instanþã apreciind în mod
incorect cã restituirea sumei de 500 de
lei accesorie unei plângeri contravenþionale este admisibilã, cãci contra-
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venþia viza doar actul de control 
procesul-verbal, nu ºi mãsura tehnicoadministrativã a ridicãrii autoturismului,
separatã de procesul- verbal analizat,
capãt de cerere a cãrui soluþionare
atrage aplicarea alte proceduri legale.
Astfel, în mod greºit prima instanþã
a respins excepþia inadmisibilitãþii
capãtului de cerere privind restituirea
sumei contestate, prin aprecierea cã
mãsura tehnico-administrativã de
ridicare a autoturismului s-a dispus
neregulamentar de cãtre agentul rutier,
cãci trebuia menþionatã ca mãsura
complementarã sancþiunii principale
aplicate prin însuºi procesul-verbal de
contravenþie întocmit, potrivit dispoziþiilor art. 180 din H.G. nr. 1391/2006
în care se stipuleazã obligaþia agentului
constatator de a consemna sancþiunea
complementarã aplicatã ºi mãsurile
tehnico-administrative dispuse.
În acest context, nefiind sesizatã cu
contestarea mãsurii ridicãrii autoturismului prin nota de constatare, a
dispus pe acest capãt de cerere, în
subsidiar, în mod eronat fãcând referire
la un accesoriu al cererii principale, în
condiþiile în care prin cererea principalã
 contestarea procesului-verbal de
contravenþie  nu s-a apreciat pe
mãsura tehnico-administrativã.
Mai mult, recurenta-intimatã S.C.
I.A.E. S.R.L. nu a fost chematã în

judecatã, iar completarea de acþiune
consemnatã în 20.05.2009 este
inadmisibilã deoarece nu îndeplineºte
condiþiile art. 132 C.pr.civ., nefiind
indicat obiectul acþiunii faþã de aceastã
mãsurã dispusã a ridicãrii maºinii.
Pe de altã parte, restituirea sumei
de 500 de lei a fost soluþionatã greºit
de prima instanþã în baza art. 998 C.civ.
deoarece aceastã mãsurã este accesorie unui contract de prestãri servicii,
ºi nu unei rãspunderi civile delictuale,
prima instanþã neputându-se pronunþa
pe aceastã rãspundere civilã cât timp
recurenta-intimatã nu a sãvârºit o faptã
ilicitã, ci a efectuat o operaþiune
administrativã dispusã de autoritãþile
statului, suma în cauzã fiind impusã
prin Hotãrârea Consiliului Local al
Sectorului 6 nr. 14/2009, deci nu existã
faptã ilicitã, ci este o activitate legalã a
recurentei pentru care s-a încasat
contravaloarea serviciului.
În consecinþã, Tribunalul a apreciat
recursul ca fiind întemeiat ºi faþã de
dispoziþiile art. 304 pct. 6 C.pr.civ. a
modificat sentinþa recuratã, în sensul
cã a admis excepþia inadmisibilitãþii ºi
a respins ca inadmisibil capãtul de
cerere privind restituirea sumei de 500
de lei.14
Printr-o altã decizie civilã15, pronunþatã tot de Tribunalul Bucureºti  Secþia
a IX-a Contencios Administrativ ºi

14
A se vedea în acelaºi sens decizia civilã
nr. 3126 din 22.10.2009 pronunþatã de Tribunalul
Bucureºti  Secþia a IX-a Contencios
Administrativ ºi Fiscal (nepublicatã) în recursul
împotriva sentinþei civile nr. 4138 din 21.05.2009
a Judecãtoriei Sectorului 6 Bucureºti în dosarul
nr. 3487/303/2009. Soluþia de respingere ca
inadmisibilã a cererii de restituire a sumei plãtite
pentru ridicarea, transportul ºi depozitarea
vehiculului a fost pronunþatã, definitiv ºi
irevocabil, ºi în dosarele civile nr. 2402/303/2009
(decizia civilã nr. 3351 din 05.11.2009), 3487/
303/2009 (decizia civilã nr. 3126 din 22.10.2009),

3707/303/2009 (decizia civilã nr. 1203 din
18.03.2010), 4517/303/2009 (decizia civilã nr.
3534 din 16.11.2009), 4520/303/2009 (decizia
civilã nr. 588 din 04.02.2010), 4575/303/2009
(decizia civilã nr. 3368 din 05.11.2009), 11766/
303/2009 (decizia civilã nr. 278 din
14.01.2010) pronunþate de Tribunalul Bucureºti
- Secþia a IX-a Contencios Administrativ ºi Fiscal
(nepublicate).
15
Decizia civilã, nr. 3351 din 05.11.2009
pronunþatã de Tribunalul Bucureºti  Secþia a
IX-a Contencios Administrativ ºi Fiscal
(nepublicatã).
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Fiscal în recursul împotriva sentinþei
civile nr. 4867 din 15.06.2009 a
Judecãtoriei Sectorului 6 Bucureºti s-a
reþinut aceeaºi inadmisibilitate a acþiunii
în pretenþii civile, dar ºi a cererii de
anulare a notei de constatare prin care
a fost aplicatã mãsura tehnico- administrativã de ridicare a vehiculului.
În motivare s-a arãtat cã în mod
greºit prima instanþã a respins excepþia
inadmisibilitãþii capãtului de cerere
privind restituirea sumei contestate.
Temeiul juridic al cererii formulate de
petent împotriva recurentei intimate
S.C. I.A.E. S.R.L. poate fi rãspunderea
civilã delictualã, respectiv art. 999 ºi
urm. C.civ., motiv pentru care prima
instanþã trebuia sã constate inadmisibilitatea capãtului de cerere privind
obligarea societãþii la restituirea taxei
de ridicare a autovehiculului staþionat
neregulamentar, în cadrul prezentei
cauze, care este de naturã contravenþionalã. De altfel, suma pretinsã de
petent nu este menþionatã în procesulverbal de contravenþie contestat, ci a
fost încasatã de cãtre o persoanã
juridicã de drept privat, în baza unei
facturi fiscale, ca urmare a prestãrii
unor servicii.
Acest capãt de cerere are un regim
juridic distinct, trebuind soluþionat
conform dreptului comun, iar nu în

cadrul procedurii contenciosului administrativ, care se bucurã de alte reguli
procedurale. Din acest motiv, nu se
poate susþine nici cã acest capãt de
cerere are caracter accesoriu la
cererea principalã, respectiv plângerea
contravenþionalã ºi, deci, nu se poate
soluþiona de cãtre instanþa de contencios contravenþional.
2.7. O altã soluþie adoptatã de
instanþe a fost de stabilire a competenþei pentru judecarea contestaþiei
împotriva mãsurii tehnico-administrative în favoarea Tribunalului, pe
considerentul cã o astfel de cerere
excede procedurii contravenþionale,
instanþa fiind limitatã potrivit art. 34 din
O.G. nr. 2/2001 sã verifice legalitatea
ºi temeinicia procesului-verbal, ºi sã
hotãrascã asupra sancþiunii, despãgubirii stabilite, precum ºi asupra
mãsurii confiscãrii.16
2.8. Fãrã a ne propune sã epuizãm
diversitatea soluþiilor adoptate de
Tribunalul Bucureºti, încheiem prin a
aduce în discuþie soluþia de admitere a
excepþiei inadmisibilitãþii pentru lipsa
procedurii prealabile ºi de respingere
a acþiunii ca inadmisibilã pronunþatã de
Tribunalul Bucureºti - Secþia a IX-a
Contencios Administrativ ºi Fiscal, în
calitate de instanþã de fond.17 Aºa cum
am arãtat la începutul studiului de faþã,

16
Soluþia de admitere a recursurilor ºi de
casare în parte a sentinþelor civile pronunþate de
Judecãtoria Sectorului 6 Bucureºti, a fost
pronunþatã, definitiv ºi irevocabil, cu trimiterea
capãtului de cerere privind contestarea mãsurii
tehnico-administrative ºi restituirea taxelor de
ridicare a autovehiculului spre competentã
soluþionare Tribunalului Bucureºti - Secþia a IX-a
în dosarele civile nr. 3473/303/2009 (decizia
civilã nr. 3673 din 23.11.2009), 23/303/2009
(decizia civilã nr. 3981 din 14.12.2009), 1584/
303/2009 (decizia civilã nr. 3413 din 09.11.2009),
2098/303/2009 (decizia civilã nr. 111 din

08.01.2010), 10235/303/2009 (decizia civilã nr.
637 din 05.02.2010), 14763/303/2009 (decizia
civilã nr. 1409 din 02.04.2010), 6637/303/2009
(decizia civilã nr. 171 din 11.01.2010) pronunþate
de Tribunalul Bucureºti - Secþia a IX-a
Contencios Administrativ ºi Fiscal (nepublicate).
17
Tribunalul Bucureºti - Secþia a IX-a
Contencios Administrativ ºi Fiscal, sentinþa civilã
nr. 238 din 21.01.2010 pronunþatã în dosarul civil
nr. 43826/3/2009 (nepublicatã), definitivã,
recursul fiind în curs de soluþionare pe rolul Curþii
de Apel Bucureºti  Secþia a VIII-a Contencios
Administrativ ºi Fiscal.
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tocmai soluþia de respingere a acþiunii
ca inadmisibilã în procedura contravenþionalã ºi ulterior ca inadmisibilã
datoritã lipsei procedurii prealabile pe
calea dreptului comun (contencios
administrativ) ar putea conduce la o
încãlcare a dreptului fundamental de
acces la instanþã al contestatorilor.
3. Jurisprudenþa Curþii Constituþionale
Examinând excepþia de neconstituþionalitate a prevederilor art. 64 alin.
1 din O.U.G. nr. 195/2002, Curtea
Constituþionalã a observat cã textul de
lege criticat reglementeazã o mãsurã
tehnico-administrativã menitã sã
asigure desfãºurarea circulaþiei pe
drumurile publice în condiþii de siguranþã, prin îndepãrtarea de pe spaþiul
rezervat circulaþiei rutiere a autovehiculelor staþionate în acea zonã în pofida
regulilor stabilite prin lege privind
oprirea ºi staþionarea acestora.18
Curtea constatã cã nu poate reþine
critica referitoare la încãlcarea dreptului
de proprietate privatã, întrucât dreptul
de proprietate nu este un drept absolut,
ci poate fi supus anumitor limitãri
rezonabile. Art.1 paragraful 2 din
Protocolul nr.1 adiþional la Convenþia
pentru apãrarea drepturilor omului ºi a
libertãþilor fundamentale stabileºte cã
dispoziþiile art.1 paragraful 1 din acelaºi
Protocol referitoare la protecþia proprietãþii nu aduc atingere dreptului statelor
de a adopta legile pe care le considerã
necesare pentru a reglementa folosinþa
bunurilor conform interesului general
(...). Or, prevederea de lege criticatã
este tocmai o materializare a acestui

drept acordat statelor prin documentul
internaþional amintit. Aceasta este
concluzia ce se desprinde ºi din textele
din Constituþie invocate de autorul
excepþiei în motivarea acesteia. Astfel,
art. 44 alin. 1 din Legea fundamentalã
prevede cã dreptul de proprietate este
garantat, dar conþinutul ºi limitele
acestui drept sunt stabilite de lege, iar
art.136 alin. 5 din Constituþie consacrã
caracterul inviolabil al proprietãþii
private, însã în condiþiile legii.
Curtea Constituþionalã observã cã,
potrivit jurisprudenþei Curþii Europene
a Drepturilor Omului, legiuitorul naþional
poate aprecia în funcþie de nevoia realã
a comunitãþii, mãsurile de limitare a
exerciþiului dreptului de proprietate. În
cauza James ºi alþii c. Regatului Unit
al Marii Britanii ºi Irlandei, 1986,
instanþa europeanã a statuat cã nu
poate fi vorba despre o încãlcare a
dispoziþiilor Convenþiei pentru apãrarea
drepturilor omului ºi a libertãþilor fundamentale, dacã privarea de proprietate
rãspunde unei utilitãþi publice, aºa
cum prevede art.1 din Protocolul nr.1
la Convenþie. În vederea realizãrii
scopului ei legitim, mãsura privativã de
proprietate trebuie însã sã pãstreze un
echilibru just între exigenþele interesului
general al comunitãþii ºi apãrarea
drepturilor fundamentale ale individului.
Or, în cazul de faþã, nici mãcar nu
se pune problema unei privãri de
proprietate, ci doar a limitãrii exercitãrii
a douã dintre atributele dreptului de
proprietate, ºi anume posesia ºi folosinþa, rãmânând neafectatã prerogativa
dispoziþiei, care este de esenþa dreptului de proprietate. Mai mult, aceastã
limitare a posesiei ºi folosinþei este doar

18
Curtea Constituþionalã, decizia nr. 691 din
5 mai 2009 publicatã în M.Of., Partea I, nr. 152
din 411 din 16 iunie 2009.
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temporarã, încetând de îndatã ce
proprietarul autovehiculului staþionat
neregulamentar achitã contravaloarea
cheltuielilor necesitate de ridicarea,
transportul ºi depozitarea acestuia. De
altfel, mãsura instituitã prin textul de
lege criticat reprezintã o sancþionare a
atitudinii culpabile a conducãtorului
auto care a nesocotit normele legale
referitoare la staþionarea vehiculelor.
De aceea, nu se poate reþine nici
nesocotirea dispoziþiilor art. 17 din
Declaraþia Universalã a Drepturilor
Omului, care prevãd cã orice persoanã
are dreptul la proprietate ºi cã nimeni
nu poate fi lipsit în mod arbitrar de
proprietatea sa.
Aºadar, dispoziþiile art. 64 alin. 1 din
O.U.G. nr. 195/2002 nu sunt de naturã
sã aducã atingere dreptului de proprietate privatã.19
În ceea ce priveºte critica prin raportare la dispoziþiile art. 124 din Legea
fundamentalã, Curtea observã cã
invocarea acestui text constituþional
este pur aleatorie, prevederile de lege
ce constituie obiect al excepþiei
neavând nicio legãturã cu principiile
care stau la baza înfãptuirii justiþiei,
statuate prin aceste dispoziþii din
Constituþie.
4. Natura mãsurii, competenþa
aplicãrii ºi a soluþionãrii contestaþiei
Potrivit art. 64 din O.U.G. nr. 195/
2002, poliþia rutierã poate dispune
ridicarea vehiculelor staþionate nere-

gulamentar pe partea carosabilã.
Ridicarea ºi depozitarea vehiculelor în
locuri special amenajate se realizeazã
de cãtre administraþiile publice locale
sau de cãtre administratorul drumului
public, dupã caz. Contravaloarea
cheltuielilor pentru ridicarea, transportul
ºi depozitarea vehiculului staþionat
neregulamentar se suportã de cãtre
deþinãtorul acestuia. Ridicarea
vehiculelor dispusã de poliþia rutierã în
condiþiile prevãzute la alin. 1 se
realizeazã potrivit procedurii stabilite
prin regulament.
Din acest text, rezultã cã mãsura
este aplicatã întotdeauna de cãtre
poliþistul rutier, competenþã confirmatã ºi de dispoziþiile art. 97 lit. d din
O.U.G. nr. 195/2001, conform cãruia în
cazurile prevãzute în prezenta
ordonanþã de urgenþã, poliþistul rutier
dispune ca mãsurã tehnico-administrativã ºi ridicarea vehiculelor
staþionate neregulamentar. Procedura
aplicãrii mãsurilor tehnico-administrative se stabileºte prin regulament
(art. 97 alin. 6 din O.U.G. nr. 195/2001).
Din aceste texte rezultã cã reþinerea
permisului de conducere este doar o
mãsurã tehnicã, cu caracter pur
preventiv ºi instantaneu, având ca
scop fluidizarea circulaþiei rutiere, prin
îndepãrtarea provizorie de pe drumul
public a unui vehicul ce constituie un
obstacol pentru ceilalþi conducãtori.

19
Potrivit actelor administrative cu caracter
normativ, depozitarea autovehiculelor sau
vehiculelor pe o perioadã mai lungã de timp
poate determina aplicarea Legii nr. 421/2002
privind regimul juridic al vehiculelor fãrã stãpân
sau abandonate pe terenuri aparþinând
domeniului public sau privat al statului ori al
unitãþilor administrativ-teritoriale, modificatã prin
Legea nr. 309/2006, conform cãreia sunt supuse

vânzãrii pentru valorificare (art. 20 din Hotãrârea
Consiliului Local al Sectorului 6 Bucureºti nr. 14/
2009, art. 6 din Hotãrârea Consiliului Local al
Sectorului 3 Bucureºti nr. 120 din 24.11.2006).
În opinia noastrã, nu este exclus ca într-o situaþie
excepþionalã sã se punã problema încãlcãrii
dreptului de proprietate datoritã modului în care
au fost aplicate ºi executate mãsurile
contravenþionale.
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H.G. nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a
O.U.G. nr. 195/2002 20 nu cuprinde
dispoziþii cu privire la modul în care se
executã mãsura ridicãrii vehiculelor,
însã în art. 180 prevede cã în cazul în
care constatã încãlcãri ale normelor
rutiere, agentul constatator încheie un
proces-verbal de constatare a contravenþiei, potrivit modelului prevãzut în
anexa nr. 1A, care va cuprinde în mod
obligatoriu, printre altele, numãrul
punctelor-amendã aplicate ºi valoarea
acestora, sancþiunea contravenþionalã
complementarã aplicatã ºi/sau mãsura
tehnico-administrativã dispusã.
Din modul de redactare a art. 64 din
O.U.G. nr. 195/2002 rezultã însã cã
reglementarea în detaliu a procedurii
poate fi realizatã ºi prin alte acte
normative decât hotãrârea de Guvern,
în cazul de faþã fiind vorba despre un
act al autoritãþilor publice locale.
Deºi practica instanþelor judecãtoreºti s-a dovedit a fi neunitarã în
privinþa competenþei soluþionãrii unei
contestaþii împotriva mãsurii tehnicoadministrative de ridicare a vehiculului,
apreciindu-se în unele cazuri cã este
vorba despre un act administrativ
distinct, pentru contestarea cãruia ar
trebui parcursã procedura prevãzutã de
Legea nr. 554/2004, nu putem accepta
aceastã opinie.
În primul rând, este de netãgãduit
cã mãsura tehnico-administrativã
reprezintã un act administrativ de
putere, emis în baza O.U.G. nr. 195/
2002 ºi a H.G. nr. 1391/2006, conform
procedurii prevãzute de actul administrativ cu caracter normativ adoptat
de autoritãþile publice locale (spre
exemplu, Hotãrârea Consiliului Local al

Sectorului 2 Bucureºti nr. 107 din 2007,
Hotãrârea Consiliului Local al Sectorului 3 Bucureºti nr. 120 din 24.11.2006,
Hotãrârea Consiliului Local al Sectorului 6 Bucureºti nr. 14/2009, etc.).
Deºi H.G. nr. 1391/2006 nu cuprinde dispoziþii cu privire la modul în
care se ia sau executã mãsura ridicãrii
vehiculelor, din modul de redactare a
art. 64 din O.U.G. nr. 195/2002 rezultã
cã reglementarea poate fi realizatã ºi
prin alte acte normative decât hotãrârea
de Guvern, în cazul de faþã fiind vorba
despre un act al autoritãþilor publice
locale. 21 Dat fiind cã majoritatea
trãsãturilor mãsurii tehnico-administrative sunt pãstrate (aplicarea de cãtre
poliþistul rutier ºi numai în cazul staþionãrilor neregulamentare conform
O.U.G. nr. 195/2002, ale cãrei dispoziþii
sunt indicate în motivarea în drept a
actului), iar reglementarea de detaliu
priveºte cu precãdere modul de executare a dispoziþiei de ridicare, apreciem
cã nu se justificã scoaterea din sfera
contravenþionalului a acestui act
administrativ.
Art. 180 din H.G. nr. 1391/2006
prevede faptul cã în procesul-verbal de
contravenþie trebuie menþionatã mãsura tehnico-administrativã, alãturi de
termenul de exercitare a cãii de atac,
semnãtura agentului constatator ºi
unitatea de poliþie la care se depune
plângerea.
Contestaþiile împotriva dovezilor
înlocuitoare ale permiselor de conducere, ale certificatelor de înmatriculare ori de înregistrare sau ale
plãcuþelor cu numãrul de înmatriculare
ori de înregistrare (mãsuri tehnico-administrative) eliberate conform art. 180

20
Publicatã în M.Of., Partea I, nr. 876 din 26
octombrie 2006.

21
A se vedea hotãrârea citatã la pct. 2.5 al
articolului.
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alin. 6-8 din H.G. nr. 1391/2006 au fost
judecate potrivit procedurii prevãzute
de O.G. nr. 2/2001 ºi O.U.G. nr. 195/
2002, deºi aceste acte sunt distincte
de procesul-verbal, iar uneori acesta
nici nu conþine menþiunea cã ar fi fost
luatã o astfel de mãsurã tehnicoadministrativã.22
Contestarea acestor mãsuri în
cadrul plângerii contravenþionale
este prevãzutã de legea specialã,
reprezentând accesorii ale procesului-verbal, iar legãtura intrinsecã
dintre acestea justificã judecarea de
cãtre judecãtorie ca instanþa de
contencios administrativ specialã, fãrã
a exclude posibilitatea contestãrii pe
cale separatã a actului administrativ,
caz în care devin incidente dispoziþiile
Legii nr. 554/2004.
În mãsura în care calea procesualã
aleasã de contestator este plângerea
împotriva procesului-verbal de contravenþie, acesta nu poate fi lipsit de
accesul la instanþã, garantat de art. 21
din Constituþie ºi de art. 6 din Convenþia
Europeanã a Drepturilor Omului.

Aceasta deoarece în cele mai multe
cazuri lipsa de previzibilitate a legii, ce
poate fi doveditã cu practica a
instanþelor judecãtoreºti  chiar ºi
neunitarã23  de a se pronunþa asupra
acestei mãsuri în cadrul plângerii
contravenþionale, determinã persoanele sancþionate sã nu formuleze
plângere prealabilã, astfel cum impune
art. 7 din Legea nr. 554/2004. Prin
urmare, respingerea contestaþiei ca
inadmisibilã în procedura contravenþionalã cu motivarea cã instanþa
este limitatã la verificãrile prevãzute de
art. 34 din O.G. nr. 2/2001, va
determina în cele mai multe cazuri
pierderea termenului pentru formularea
plângerii prealabile, ceea ce se traduce
într-un fine de neprimire în procedura
contenciosului de drept comun.
Este cu atât mai greu de explicat
aceastã îngrãdire a accesului la un
tribunal independent ºi imparþial cu cât,
aºa cum s-a precizat anterior, pânã în
prezent nu s-a pus vreo problemã în
legãturã cu soluþionarea contestaþiilor
împotriva altor mãsuri tehnico-adminis-

22
A se vedea în acest sens sentinþa civilã nr.
6940 din 10.12.2007 pronunþatã de Judecãtoria
Sectorului 4 Bucureºti în dosarul nr. 6027/4/2007,
definitivã ºi irevocabilã prin respingerea
recursului ca nefondat prin decizia civilã nr. 1576
din 15.05.2008 a Tribunalului Bucureºti - Secþia
a IX-a Contencios Administrativ ºi Fiscal
(nepublicate), în care s-a apreciat cã reþinerea
permisului de conducere este doar o mãsurã
tehnicã, de ridicare a permisului din posesia
conducãtorului auto, iar suspendarea dreptului
de a conduce autovehicule pe o anumitã
perioadã reprezintã sancþiunea contravenþionalã
complementarã. Din probele administrate rezultã
cã petentului i-a fost ridicat din posesie permisul
de conducere ºi cã i s-a eliberat o dovadã
înlocuitoare fãrã drept de a conduce, fãrã a se
face menþiune în procesul-verbal. Indiferent de
condiþiile în care a fost luatã mãsura
tehnico-administrativã, existã elementul imperios
necesar legat de executarea acesteia, eliberarea

dovezii înlocuitoare, iar mãsura suspendãrii
dreptului de a conduce opereazã în temeiul legii,
de la data eliberãrii dovezii, astfel cã petentului
nu i s-a cauzat nicio vãtãmare prin nebifarea
rubricii de reþinere a permisului de conducere.
Fiind vorba de o nulitate virtualã, anularea
intervine, în condiþiile art. 105 C.pr.civ., doar în
mãsura dovedirii unei vãtãmãri care sã decurgã
din viciul constatat ºi care sã nu poatã fi înlãturatã
decât prin anularea actului. Or, în speþã se
constatã cã petentul nu a fost vãtãmat în vreun
fel, din moment ce a primit dovada înlocuitoare
ºi a putut cunoaºte efectele mãsurii reþinerii
permisului de conducere raportat la momentul
de începere a mãsurii complementare a
suspendãrii dreptului de a conduce.
23
A se vedea hotãrârile Curþii Europene a
Drepturilor Omului cu privire la jurisprudenþa
contradictorie, respectiv cauza Tudor Tudor c.
României, hotãrârea din 24 martie 2009, cauza
ªtefan ºi ªtef c. României, hotãrârea din 27
ianuarie 2009.
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trative în cadrul plângerii contravenþionale, practicã judiciarã sprijinitã ºi de
dispoziþiile art. 17 C.pr.civ.
5. Condiþii impuse de Convenþia
Europeanã a Drepturilor Omului
În cauza Edgars Dþeriòð c.
Letoniei (decizie de inadmisibilitate din
28 februarie 2002)24, Curtea Europeanã
a Drepturilor Omului a reþinut în cadrul
stãrii de fapt cã în data de 18 decembrie
1997, în executarea unei decizii a unui
agent al poliþiei rutiere care a constatat
cã vehiculul reclamantului este
staþionat neregulamentar, lucrãtorii unei
societãþi private au ridicat vehiculul ºi
l-au depozitat într-o parcare cu platã
special conceputã în acest scop.
Pentru recuperarea autoturismului,
reclamantul a trebuit sã achite societãþii
în cauzã suma de 42 de euro, reprezentând costuri de remorcare ºi de
depozitare.
Împotriva deciziei agentului de
poliþie, reclamantul a sesizat tribunalul
cu o cerere în anulare. În memoriul sãu,
reclamantul susþinea cã în cazul în care
vehiculul ar fi fost staþionat cu încãlcarea regulamentului privind circulaþia
rutierã, poliþia ar fi trebuit sã îi aplice o
amendã administrativã, conform art.
122-1 din Codul contravenþiilor administrative, ceea ce nu s-a întâmplat în
cauzã. Reclamantul a mai susþinut cã
plata cheltuielilor de remorcare ºi
parcare era nejustificatã potrivit prevederilor art. 32 alin. 3 din Codul contravenþiilor administrative, care interzic
autoritãþilor publice sã perceapã plãþi
care nu sunt prevãzute de lege. În
consecinþã, reclamantul solicita tribu-

nalului sã anuleze decizia agentului de
poliþie rutierã privind indisponibilizarea
vehiculului ºi obligarea societãþii private
la restituirea sumei plãtite fãrã temei.
Printr-o ordonanþã din 10 februarie
1998, cererea a fost respinsã ca
inadmisibilã pentru lipsa formei. Potrivit
motivãrii, acþiunea reclamantului constituia pe de o parte un recurs împotriva
unei decizii administrative a unei
autoritãþi publice ºi o cerere contencioasã introdusã împotriva societãþii
private pentru platã nedatoratã, cumulând douã instituþii juridice total diferite,
cu încãlcarea regulilor procedurii civile.
Cu toate acestea, judecãtorul a precizat
în motivare cã reclamantul beneficiazã
în continuare de posibilitatea înlãturãrii
viciilor de formã ale cererii prin
introducerea pe cale separatã a unei
cereri pentru anularea deciziei agentului de poliþie ºi o cerere contencioasã
pentru platã nedatoratã împotriva
societãþii comerciale.
Judecãtorul a adãugat cã reclamantul a încãlcat oricum art. 235 Cod
de procedurã civilã, care stabileºte
cãile de atac împotriva sancþiunilor
administrative, în mod special din punct
de vedere al jurisdicþiei competente ºi
al termenului pentru introducerea
cererii.
Împotriva acestei hotãrâri, reclamantul a formulat recurs, invocând ca
motiv aplicarea greºitã a legii, din cauza
remarcii finale a judecãtorului, care potrivit reclamantului - a comis o gravã
eroare, confundând douã proceduri
diferite: recursul împotriva deciziilor
administrative de drept comun, pe care
îl exercitase în cazul de faþã, ºi recursul
împotriva sancþiunilor administrative, pe

CEDO, cauza Edgars Dþeriòð c. Letoniei,
cererea nr. 48681/99, decizie de inadmisibilitate
din 28 februarie 2002, www.echr.coe.int.
24
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care nu a avut niciodatã intenþia de a-l
introduce deoarece nu i se aplicase
nicio sancþiune cu caracter punitiv.
Recursul a fost respins în mod
definitiv la 2 iunie 1998 cu motivarea
cã, potrivit art. 239-1 alin. 2 din Codul
de procedurã civilã, sunt susceptibile
de recurs numai actele care impun unui
particular o obligaþie de a face sau de
a plãti o sumã cu titlu graþios ori îl
împiedicã sã-ºi exercite în tot sau în
parte drepturile conferite prin lege sau
alt act normativ. Or, potrivit instanþei de
control, o simplã decizie prin care se
dispune ridicarea vehiculului nu
împiedicã exerciþiul unui drept anume,
astfel cã aceastã decizie nu este
susceptibilã de recurs în faþa
instanþelor.
Invocând art. 6 par. 1 din Convenþie,
reclamantul s-a plâns de faptul cã
jurisdicþiile letone s-au declarat
necompetente în a statua asupra
legalitãþii ºi temeiniciei unei deciziei
agentului de poliþie prin care s-a dispus
indisponibilizarea vehiculului, împiedicându-l pe reclamant sã-ºi exercite
dreptul de a dispune liber de proprietatea sa ºi de a recupera cheltuielile
plãtite pe nedrept, ceea ce reprezintã
o încãlcare a dreptului la o instanþã care
sã se pronunþe asupra drepturilor ºi
obligaþiilor cu caracter civil.
Curtea a observat cã plângerea
reclamantului conþine douã capete
distincte: primul priveºte legalitatea
deciziei administrative care constatã o
încãlcare a regulilor circulaþiei rutiere
ºi prin care se ia mãsura ridicãrii

vehiculului; cel de-al doilea priveºte
temeinicia perceperii de cãtre o
persoanã privatã a taxei de remorcare
ºi de staþionare. Întrucât în dreptul leton
acestor douã aspecte le corespund cãi
procedurale diferite, Curtea le-a tratat
separat.
5.1. Absenþa unui recurs
împotriva deciziei administrative
În privinþa refuzului tribunalelor
letone de a examina legalitatea
dispoziþiei de ridicare a vehiculului
reclamantului, Curtea a apreciat cã art.
6 par. 1 pe latura civilã se aplicã atunci
când existã o contestaþie cu privire la
un drept ce poate fi invocat, suficient
de bine caracterizat, recunoscut în
dreptul intern.
În privinþa caracterului civil al unui
drept sau al unei obligaþii, nu intereseazã calificarea juridicã, ci conþinutul
material ºi efectele în sistemul juridic
naþional, care sunt determinante în
acest sens (cauzele König c.
Germaniei 25, par. 89 ºi Ferrazzini
c. Italiei26, par. 24).
În ceea ce priveºte contestaþia,
aceasta trebuie sã fie realã ºi serioasã,
putând viza atât existenþa însãºi a unui
drept, cât ºi întinderea sau modul de
exercitare.
În fine, soluþia procedurii trebuie sã
fie direct determinantã pentru dreptul
în cauzã, nefiind suficiente pentru
aplicarea art. 6 par. 1 din Convenþie o
legãturã fragilã sau repercusiuni
îndepãrtate (cauza Rolf Gustafson c.
Suediei,27 par. 38 ºi cauza Frydlender
c. Franþei,28 par. 27).

25
CEDO, cauza König c. Germaniei, cererea
nr. 6232/73, hotãrârea din 28 iunie 1978,
Serie A nr. 27, p. 30.
26
CEDO, cauza Ferrazzini c. Italiei, cererea
nr. 44759/98, hotãrârea din 12 iulie 2001, Recueil
des arrêts et décisions 2001-VII.

27
CEDO, cauza Rolf Gustafson c. Suediei,
cererea nr. 23196/94, hotãrârea din 1 iulie 1997,
Recueil des arrêts et décisions, 1997-IV, p. 1149.
28
CEDO, cauza Frydlender c. Franþei,
cererea nr. 30979/96, hotãrârea din 27 iunie
2000, Recueil des arrêts et décisions 2000-VII,
par. 27.
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În speþã, Curtea a constatat cã
mãsura administrativã criticatã de
reclamant avea ca scop facilitarea
circulaþiei rutiere normale, prin
îndepãrtarea provizorie de pe drumurile
publice a unui vehicul care constituia
un obstacol pentru ceilalþi conducãtori.
Îmbrãcând un caracter pur preventiv ºi
instantaneu, aceastã mãsura nu afecta
substanþa însãºi a drepturilor patrimoniale ale reclamantului, acesta
rãmânând liber sã recapete posesia
asupra vehiculului oricând ar fi dorit.
Chiar dacã ridicarea ºi indisponibilizarea l-au împiedicat un anumit
timp pe reclamant sã exercite pe deplin
dreptul de proprietate, nu s-a ajuns la
o confiscare, expropriere sau la o altã
modificare a statutului real al bunului
litigios (mutatis mutandis, cauza R.R.
ºi G.R. c. Olandei 29 ). În aceste
circumstanþe, Curtea considerã cã este
vorba despre o simplã mãsurã de
poliþie, ce aparþine în mod esenþial de
domeniul public.
Printre altele, Curtea apreciazã
necesar sã analizeze efectele pe care
le-ar fi produs o eventualã anulare a
actului administrative în cauzã asupra
drepturilor patrimoniale ale reclamantului. Din acest punct de vedere,
constatã cã procedura internã iniþiatã
de reclamant împotriva poliþiei nu avea
ca scop nici restituirea vehiculului, din
moment ce acesta îi fusese returnat în
ziua ridicãrii, nici rambursarea cheltuielilor de remorcare ºi de depozitare,
aceste sume fiind percepute de o
societate privatã, ºi nu de poliþie. În
special, Curtea reþine cã în ordonanþa
din 10 februarie 1998 judecãtorul a

indicat expres cã restituirea taxelor
trebuie sã facã obiectul unei acþiuni
civile separate, împotriva societãþii
comerciale, iar nu împotriva poliþiei. Prin
urmare, Curtea a apreciat cã miza
procesului, care nu putea consta decât
într-o simplã anulare a actului administrativ contestat, nu era direct determinantã pentru niciun drept cu caracter
civil, condiþie necesarã pentru aplicabilitatea art. 6 par. 1 din Convenþie.
Faþã de aceste considerente, Curtea
europeanã a statuat cã litigiul cu privire
la legalitatea dispoziþiei de ridicare a
vehiculului reclamantului nu constituia
o contestaþie cu privire la drepturi cu
caracter civil în sensul art. 6 par. 1
din Convenþie, motiv pentru care a
respins acest capãt al cererii ca
incompatibil ratione materiae cu
dispoziþiile Convenþie.
5.2. Procedura civilã pentru
restituirea plãþii nedatorate
În ceea ce priveºte celãlalt capãt al
cererii, Curtea a constatat de la bun
început cã reclamantul nu a urmat
indicaþia datã de judecãtorul fondului
prin ordonanþa din 10 februarie 1998 ºi
nu a formulat o acþiune civilã în
restituirea plãþii nedatorate împotriva
societãþii civile care a perceput taxele.
În privinþa obiecþiunilor reclamantului
legate de ºansele de succes ale acestei
cãi procedurale, Curtea a constat cã
acesta se bazeazã pe simple supoziþii,
nesusþinute de argumente concrete de
fapt sau de drept. Totodatã, Curtea
constatã cu precãdere cã nicio
dispoziþie din dreptul leton nu interzice
judecãtorului sesizat cu o cauzã civilã
sã examineze legalitatea actului

29
CEDO, cauza R.R. ºi G.R. c. Olandei,
cererea nr. 14216/88, decizie asupra admisibilitãþii din 7 martie 1991, D.R. nr. 69, p. 219
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administrativ aflat la originea litigiului.
Or, ineficacitatea unui recurs trebuie
întotdeauna stabilitã cu certitudine;
simplul fapt de a se îndoi cu privire la
acest aspect nu constituie un argument
valabil pentru a justifica neutilizarea
unei cãi procedurale (cauza Van
Oosterwijck c. Belgiei,30 par. 37), cu
atât mai mult cu cât a fost indicatã de
judecãtorul cauzei (mutatis mutandis,
cauza Akdivar ºi alþii c. Turciei31, par.
71). Pe cale de consecinþã, s-a reþinut
cã reclamantul nu a utilizat o cale
proceduralã de care dispunea în
dreptul intern ºi a cãrei ineficacitate nu
a fost demonstratã, astfel cã plângerea
a fost respinsã pentru neepuizarea
cãilor de atac interne, în aplicarea art.
35 par. 1 ºi 4 din Convenþie.
6. Cãile efective de realizare a
dreptului pretins în sistemul intern
De principiu, spre deosebire de
sistemul de drept leton, în dreptul intern
instanþa în cadrul unei acþiuni în
pretenþii civile32 întemeiate pe rãspunderea civilã delictualã sau pentru platã
nedatoratã nu are posibilitatea de a
analiza legalitatea unui act administrativ aflat la originea litigiului, aceastã
competenþã revenind exclusiv instanþei
de contencios administrativ potrivit
Legii nr. 554/2004.33
În situaþia specificã a dispoziþiei de
ridicare a unui vehicul, atunci când actul
este atacat separat de procesul-verbal

de contravenþie, competenþa tribunalului este stabilitã prin dispoziþii de
ordine publicã.
6.1. Legalitatea ºi temeinicia actului
administrativ prin care s-a luat mãsura
tehnico-administrativã este esenþialã
pentru admisibilitatea unei acþiuni în
pretenþii pentru platã nedatoratã.
Plata nedatoratã reprezintã un fapt
juridic licit ca izvor de obligaþii, care
consacrã dreptul celui care a fãcut o
platã nedatoratã de a solicita restituirea
ºi obligaþia corelativã de restituire a
celui care a primit-o. În drept, potrivit
art. 1092 C.civ., orice platã presupune
o datorie ºi ceea ce s-a plãtit fãrã sã fie
debit este supus repetiþiunii. Rezultã
astfel cã orice platã trebuie sã aibã o
cauzã ºi în lipsa acesteia ea trebuie
restituitã.
În cadrul unei atare acþiuni,
instanþa este limitatã la a verifica
dacã temeiul plãþii efectuate lipseºte,
prin desfiinþarea actului juridic în
baza cãruia plata a fost primitã.34
Astfel cum s-a reþinut anterior, plata
primitã de societatea comercialã în
calitate de operator autorizat a avut
drept cauzã dispoziþiile Hotãrârii
Consiliului Local ºi nota de constatare
întocmitã de poliþistul rutier, iar nu
numai procesul-verbal de contravenþie.
Efectul anulãrii acestui din urmã act
administrativ asupra celui dintâi
poate fi analizat numai într-o acþiune

30
CEDO, cauza Van Oosterwijck c. Belgiei,
cererea nr. 7654/76, hotãrârea din 6 noiembrie
1980, Seria A nr. 40, p. 17.
31
CEDO, cauza Akdivar ºi alþii c. Turciei,
cererea nr. 21893/93, hotãrârea din 16
septembrie 1996, Recueil des arrêts et décisions
1996-IV, p. 1210.
32
Pentru criteriile de stabilire a competenþei
soluþionãrii acþiunii civile în pretenþii (rãspundere
delictualã sau platã nedatoratã) facem trimitere

la jurisprudenþa citatã la pct. 2.2. al articolului de
faþã.
33
A se vedea infra, pct. 7, un remediu
constând în invocarea excepþiei de nelegalitate
a actului administrativ.
34
A se vedea sentinþa civilã nr. 1522 din
19.02.2010 pronunþatã de Judecãtoria Sectorului
6 Bucureºti în dosarul nr. 18889/303/2009
(nepublicatã).
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de drept comun în anularea actului
(în temeiul O.G. nr. 2/2001 - odatã cu
procesul-verbal de contravenþie sau
în temeiul Legii nr. 554/2004  separat
de procesul-verbal), iar nu în cadrul
unei acþiuni în pretenþii pentru plata
nedatoratã.
Respingerea ca inadmisibilã sau
prematur introdusã a cererii formulate
înaintea anulãrii dispoziþiei de ridicare,
iar nu ca neîntemeiatã, se impune
pentru a nu se putea opune reclamantului autoritatea de lucru judecat în
mãsura în care situaþia juridicã va
evolua în favoarea sa.
6.2. ªi în cadrul unei acþiuni în
rãspundere civilã delictualã, anularea
mãsurii tehnico-administrative este
hotãrâtoare cu privire la soluþia ce
urmeazã a fi datã, din moment ce în
funcþie de aceasta are a fi apreciatã ºi
fapta ilicitã. Cu atât mai mult, cum s-a
arãtat în jurisprudenþa citatã anterior
(pct. 2.3), în cazul în care acþiunea în
rãspundere civilã delictualã este
îndreptatã împotriva operatorului
autorizat, reprezentarea de cãtre
executant a caracterului ilicit al acþiunii
este analizatã în condiþiile existenþei
unui act administrativ aparent legal
aparþinând autoritãþii legitime
(necontestat potrivit procedurii legale),
ceea ce determinã o concluzie de lipsã
a vinovãþiei.
6.3. Promovarea în baza Legii nr.
554/2004 a unei acþiuni în anularea
actului administrativ prin care a fost
luatã mãsura tehnico-administrativã
însoþitã de o acþiune în despãgubiri
pentru daunele cauzate ce are a fi
soluþionatã potrivit art. 18 alin. 3 din
aceeaºi lege este împiedicatã de cele
mai multe ori de lipsa procedurii prealabile obligatorii în materia contenciosului
administrativ.
Potrivit art. 7 din Legea nr. 554/
2004, înainte de a se adresa instanþei

de contencios administrativ competente, persoana care se considerã
vãtãmatã într-un drept al sãu ori într-un
interes legitim printr-un act administrativ
individual trebuie sã solicite autoritãþii
publice emitente sau autoritãþii ierarhic
superioare, dacã aceasta existã, în
termen de 30 de zile de la data comunicãrii actului, revocarea, în tot sau în
parte, a acestuia.
În practicã, s-a constatat cã nota
de constatare sau dispoziþia prin care
s-a luat mãsura tehnico-administrativã
a ridicãrii vehiculului nu se comunicã
persoanei interesate, însã potrivit
principiului echipolenþei pot exista
situaþii în care se dovedeºte momentul
obiectiv de la care cel în cauzã a luat
cunoºtinþã de actul administrativ (spre
exemplu, depunerea actului la dosar în
cadrul plângerii contravenþionale).
Nu trebuie pierdut din vedere faptul
cã de cele mai multe ori, persoanele
sancþionate contestã în plângerea
contravenþionalã mãsura tehnicoadministrativã, fãrã a solicita expres
anularea dispoziþiei, ci doar restituirea
sumei de bani, acesta fiind scopul
mediat al acþiunii lor în justiþie. Dat fiind
cã anularea actului administrativ este
hotãrâtoare pentru soluþia instanþei,
apreciem cã respingerea ca inadmisibilã a acþiunii în pretenþii (a se
vedea pct. 2.6 al studiului de faþã) este
rezultatul încãlcãrii normelor de procedurã.
Potrivit principiului iura novit curia,
judecãtorul nu este þinut de textul de
lege indicat de parte, ci trebuie sã aplice
acel text de lege care corespunde
situaþiei de fapt calificatã juridic de cãtre
parte, în mãsura în care situaþia de fapt
este confirmatã de probele administrate
în cauzã.
În mãsura în care argumentele
pãrþilor nu sunt subsumate unui petit al
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acþiunii având ca scop imediat anularea
dispoziþiei de ridicare, însã din
expunerea situaþiei de fapt rezultã cã
se contestã implicit legalitatea sau
temeinicia acesteia, instanþa este
obligatã potrivit art. 129 alin. 4 ºi 5
C.pr.civ. sã le cearã acestora sã
prezinte explicaþii, oral sau în scris,
precum ºi sã punã în dezbaterea lor
orice împrejurãri de fapt ori de drept,
chiar dacã nu sunt menþionate în cerere
cu privire la situaþia de fapt ºi motivarea
în drept. Judecãtorii au îndatorirea sã
stãruie, prin toate mijloacele legale,
pentru a preveni orice greºealã privind
aflarea adevãrului în cauzã, pe baza
stabilirii faptelor ºi prin aplicarea
corectã a legii, în scopul pronunþãrii
unei hotãrâri temeinice ºi legale.
Aºa fiind, nu este exclus ca, în
anumite circumstanþe, refuzul opus de
jurisdicþiile naþionale chemate sã se
pronunþe în ultimã instanþã sã aducã
atingere principiului echitãþii procedurii,
astfel cum este enunþat de art. 6 par. 1
din Convenþie, în special atunci când
un astfel de refuz apare ca fiind atins
de arbitrariu (cauza Coëme ºi alþii
c. Belgiei,35, par. 114 ºi cauza Wynen
c. Belgiei,36 par. 41).
Respingând ca inadmisibilã cererea
reclamantului pe motiv cã nu se poate
analiza în cadrul plângerii contravenþionale mãsura tehnico-administrativã a ridicãrii vehiculului  contrar

jurisprudenþei instanþelor care s-au
pronunþat pe fondul acestui gen de
acþiuni, fie în sensul admiterii, fie în
sensul respingerii -, este imperios
necesar sã se dovedeascã existenþa
unei cãi efective în dreptul intern.
Or, jurisprudenþa constantã a instanþelor de contencios administrativ de a
respinge ca inadmisibile / prematur
formulate cererile de chemare în
judecatã pentru lipsa plângerii prealabile (a se vedea pct. 2.8 al studiului) ºi
faptul cã dupã termenul de 30 de zile
prevãzut de art. 7 din Legea nr. 554/
2004 orice plângere prealabilã este, de
regulã, tardiv formulatã37 ar fi de naturã
a conduce la o încãlcare a art. 6 din
Convenþia Europeanã a Drepturilor
Omului. Facem trimitere în acest sens
la pct. 4.2. al studiului, unde se poate
constata cã jurisprudenþa Curþii
europene nu a fost tranºantã pentru a
ne putea aºtepta la o soluþie identicã
într-o cauzã sensibil diferitã, datã fiind
miza procesului  pretinsul drept de
creanþã, iar în dreptul intern ineficacitatea recursului în contencios
administrativ este stabilitã cu certitudine
(a contrario, cauza Van Oosterwijck
c. Belgiei38).
7. Concluzii ºi remedii propuse
Apreciem cã dispoziþiile O.U.G. nr.
195/2002 sunt clare ºi previzibile în
sensul cã mãsura tehnico-administrativã a ridicãrii unui vehicul poate fi

35
CEDO, cauza Coëme ºi alþii c. Belgiei,
cererile nr. 32492/96, 32547/96, 32548/96,
33209/96 ºi 33210/96, hotãrârea din 22 iunie
2000, CEDH 2000-VII.
36
CEDO, cauza Wynen c. Belgiei, cererea
nr. 32576/96, hotãrârea din 5 noiembrie 2002,
CEDH 2002-VIII.
37
Decizia nr. 710 din 26 mai 2009 a Curþii de
Apel Alba Iulia, Secþia de contencios
administrativ ºi fiscal, publicatã în Jurisprudenþa
Curþii de Apel Alba Iulia; decizia nr. 2.670 din 19

mai 2009 a Înaltei Curþi de Casaþie ºi Justiþie Secþia de contencios administrativ ºi fiscal
pronunþatã în dosarul nr. 9394/301/2007, decizia
nr. 1.297 din 10 martie 2009 a Înaltei Curþi de
Casaþie ºi Justiþie - Secþia de contencios
administrativ ºi fiscal pronunþatã în dosarul nr.
29455/3/2006, decizia nr. 632 din 6 februarie
2009 a Înaltei Curþi de Casaþie ºi Justiþie - Secþia
de contencios administrativ ºi fiscal pronunþatã
în dosarul nr. 816/45/2007 (www.scj.ro).
38
Anterior citatã.
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contestatã în cadrul plângerii contravenþionale, chiar dacã este luatã
printr-un act separat de procesul-verbal
de constatare ºi sancþionare a contravenþiei, date fiind dispoziþiile speciale
ale legislaþiei rutiere în privinþa cãii de
atac ºi strânsa legãturã dintre mãsurile
cu caracter contravenþional aplicate de
agentul de poliþie rutierã (sancþiuni
principale, complementare sau simple
mãsuri tehnico-administrative).
Din punct de vedere procesual civil,
capãtul de cerere privind restituirea
sumei reprezentând contravaloarea
ridicãrii, transportului ºi depozitãrii
vehiculului, fiind sub 500.000 de lei este
de competenþa judecãtoriei conform
art. 1 alin. 1 C.pr.civ. Aceastã sumã nu
se solicitã a fi restituitã în cadrul
capãtului de cerere având ca obiect
plângere contravenþionalã, ci printr-un
capãt de cerere distinct, întemeiat pe
rãspunderea civilã delictualã sau plata
nedatoratã, fiind posibilã ºi chiar
oportunã judecarea cererilor în cadrul
aceluiaºi dosar.
Deºi soluþia de admitere a recursului
ºi de trimitere spre rejudecare la
instanþa competentã de contencios
administrativ a capãtului de cerere
privind mãsura tehnico-administrativã
(a se vedea pct. 2.7 din articol) apare
ca fiind corectã procedural  facem
abstracþie de fondul discuþiei cu privire
la competenþa materialã -, la
pronunþarea acesteia se pierde din
vedere faptul cã deja s-a dovedit a fi
efectivã calea de atac a plângerii
contravenþionale, fundamentatã pe o
jurisprudenþã în curs de dezvoltare.
De altfel, procedura contravenþionalã e mult mai accesibilã unei

persoane obiºnuite, având cunoºtinþele
juridice minime ºi care de cele mai
multe ori nu beneficiazã de asistenþã
juridicã, dar care în cuprinsul acþiunii
introductive contestã  prin formularea
proprie  mãsura ridicãrii vehiculului ºi
solicitã restituirea sumei de bani
achitate. Nu este de pierdut din vedere
cã petitul cererii de chemare în judecatã
are a fi analizat de Curtea europeanã,
care ar putea reþine cã interpretarea
datã de instanþa internã în sensul cã
s-a solicitat doar restituirea sumei de
bani fãrã a se solicita anularea mãsurii
ridicãrii (pct. 2.6) este greºitã ºi l-a lipsit
pe reclamant de accesul la o instanþã.
Curtea europeanã a reþinut în mod
constant cã interpretarea legislaþiei
interne incumbã în primul rând
autoritãþilor naþionale, în special curþilor
ºi tribunalelor, ºi cã nu este în mãsurã
sã identifice erorile de fapt sau de drept
pretins a fi fost comise de o jurisdicþie
internã, cu excepþia cazului în care ar
fi putut aduce atingere unor drepturi ºi
libertãþi protejate de Convenþie (cauza
Garcia Ruiz c. Spaniei,39 par. 28).
Întrucât deja au fost pronunþate
soluþii cu privire la inadmisibilitatea
capãtului de cerere privind obligarea
D.G.P.M.B.  Brigada de Poliþie Rutierã
sau a societãþii comerciale la plata
daunelor materiale, apreciem cã
accesul la instanþã poate fi asigurat pe
cale separatã prin promovarea unei
acþiuni în anularea actului administrativ
prin care a fost luatã mãsura tehnicoadministrativã în baza Legii nr. 554/
2004 însoþitã de o acþiune în despãgubiri pentru daune (art. 18 alin. 3 din
lege), în cadrul cãreia cererea de

39
CEDO, cauza Garcia Ruiz c. Spaniei,
cererea nr. 30544/96, hotãrârea din 21 ianuarie
1999, CEDH 1999-I.
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chemare în judecatã formulatã anterior
potrivit O.G. nr. 2/2001  ºi respinsã
ca inadmisibilã - are a fi asimilatã
plângerii prealabile. 40
Dat fiind cã invocarea unei excepþii
de nelegalitate a unui act administrativ
nu este condiþionatã de urmarea
procedurii prealabile, apreciem cã în
cadrul unei acþiuni în pretenþii de drept
comun poate fi contestat pe cale de
excepþie actul administrativ care a stat
la baza ridicãrii vehiculului. Potrivit art.
7 alin. 1 din Legea nr. 554/2004 legalitatea unui act administrativ unilateral
cu caracter individual, indiferent de data
emiterii acestuia, poate fi cercetatã
oricând în cadrul unui proces, pe cale
de excepþie, din oficiu sau la cererea
pãrþii interesate. Din lipsa practicii
judiciare în acest sens, aceastã cale
proceduralã alternativã are a fi conside-

ratã inefectivã în momentul de faþã,
neputând fi doveditã previzibilitatea
soluþiilor ce vor fi pronunþate de instanþe
în privinþa admisibilitãþii acþiunilor.
În final, apreciem cã în mãsura în
care se vor lua mãsuri de unificare a
practicii judiciare cu caracter obligatoriu
(legislative sau prin intermediul unui
recurs în interesul legii), se impune a
se stabili competenþa exclusivã a
judecãtoriei, ca instanþã de contencios
administrativ specialã conform O.G. nr.
2/2001, de a soluþiona contestaþiile
împotriva mãsurilor tehnico-administrative. În prezent, susþinem admisibilitatea celorlalte cãi de atac pentru
a nu încãlca dreptul de acces la instanþã, garantat de art. 21 din Constituþie ºi
de art. 6 din Convenþia Europeanã a
Drepturilor Omului.

40
Facem trimitere la jurisprudenþa Înaltei
Curþi de Casaþie ºi Justiþie potrivit cãreia sunt
îndeplinite condiþiile concilierii prealabile
prevãzute de art. 7201 C.pr.civ. ºi atunci când
încercarea de conciliere a reclamantului cu
cealaltã parte a avut loc în cadrul altei proceduri,
cum este cea a somaþiei de platã. Pretenþiile
reclamantului, temeiul lor juridic ºi actele doveditoare pe care se sprijinã au fost aduse la

cunoºtinþa pãrþii adverse, dându-i-se astfel
posibilitatea de a-ºi formula punctul de vedere.
Prin urmare, scopul ºi finalitatea prevederilor art.
720 1 C.pr.civ. au fost aduse la îndeplinire,
stabilindu-se cã voinþa pãrþilor a fost ºi este de a
rezolva litigiul pe cale judecãtoreascã, ºi nu pe
cale amiabilã (decizia nr. 3184 din 30 septembrie
2004, publicatã în Buletinul Casaþiei nr. 1/2005,
p. 57).
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