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«Consiliu! Superior al Magistraturii este garantul independenţei justiţiei" 
(art. 133 alin.l din Constituţie, republicată)

PhOGMt-Adresa nr. 12404 din data de

Domnului Tiberiu Horaţiu Gorun, 
Secretar general al Senatului României

Stimate domnule secretar general,

Ca urmare a adresei dumneavoastră nr. 2550 din 24 mai 2022 prin care aţi transmis 
Consiliului Superior al Magistraturii Propunerea legislativa pentru modificarea art. 118 alin. (l)din 
Ordonanţa de urgenţă nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice (b324/19.05.2022}, în 
vederea avizării, vă comunicăm că această solicitare a fost analizată în şedinţa din data de 7 iunie 

2022 a Comisiei nr. 1 - comună „Legislaţie şi cooperare interinstituţională”.

Propunerea legislativă urmăreşte renunţarea la competenţa teritorială exclusivă în materie 
contravenţională a judecătoriei în circumscripţia căreia a fost constatată fapta şi statuarea unei 
competenţe teritoriale alternative şi în favoarea judecătoriei în circumscripţia căreia îşi are 
domiciliul sau sediul contravenientul.

Comisia a reţinut că, raţiunea iniţială a instituirii competenţei exclusive a fost asigurarea 

celerităţii administrării probatoriului şi asigurarea unei posibilităţi concrete contravenientului de 
a răsturna prezumţia relativă de temeinicie a procesului-verbal de contravenţie prin 
administrarea de probe. în acest context, s-a apreciat că instanţei de la locul constatării faptei îi 
va fi cel mai facil să administreze un probatoriu complet, fără a apela la proceduri îndelungate şi 
cauzatoare de cheltuieli suplimentare. Astfel cum a reţinut şi Curtea Constituţională în 
jurisprudenţa sa (spre exemplu. Decizia nr. 796/2017 publicată în Monitorul Oficial al României 
nr. 248/2018), această opţiune a legiuitorului nu a încălcat liberul acces la justiţie, dispoziţiile 

procesuale civile oferind suficiente garanţii şi alternative de natură a contrabalansa eventualele 
dificultăţi de prezentare fizică a contravenientului în faţa instanţei.

Cu toate acestea, evoluţia tehnicii, digitalizarea şi şi dotarea continuă a organelor de 
constatare a contravenţiilor rutiere au condus la modificarea specificului probatoriului în această
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materie, un număr semnificativ de plângeri contravenţionale fiind soluţionate pe baza unor 
mijloace de probă stocate pe suport electronic (înregistrări video ale aparatului radar, ale body- 
cam, ale sistemului de supraveghere municipal, interogări ale bazelor de date etc.). Odată cu 
aceste evoluţii raţiunile competenţei exclusive nu mai subzistă, suportul electronic putând fi facil 
transmis oricărei instanţe naţionale.

Competenţa exclusivă a creat în practică dezechilibre majore prin încărcarea excesivă a 

unor judecătorii cu schemă redusă de personal în a căror circumscripţie teritorială se află, de 
exemplu, o porţiune dintr-un drum naţional sau european de importanţă deosebită.

în aceste condiţii, Comisia a apreciat că este oportună orientarea şi în materia 

contravenţiilor la regimul circulaţiei pe drumurile publice spre o competenţă teritorială 
alternativă, asemenea cadrului normativ general recent modificat. O asemenea soluţie legislativă 

este aptă a facilita liberul acces la justiţie al contravenienţilor fără a putea fi identificat un 
prejudiciu procesual decât în privinţa unei ponderi foarte reduse a cauzelor, de exemplu a celor 
care impun administrarea probei testimoniale cu martori ce locuiesc în proximitatea locului 
săvârşirii contravenţiei. Cu toate acestea, şi în cazul acestora din urmă cadrul legislativ a evoluat 
prin simplificarea procedurilor de comisie rogatorie sau de audiere prin intermediul mijloacelor 
de comunicare la distanţă. Mai mult, această opţiune este aptă a echilibra încărcătura instanţelor 
şi a evita producerea unor veritabile blocaje în activitatea acestora.

Contrar argumentelor din cuprinsul expunerii de motive, Comisia a apreciat că dispoziţiile 

din cuprinsul Ordonanţei de urgenţă nr. 195/2002, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, nu reprezintă o reluare lipsită de utilitate a cadrului normativ general, acestea făcând 
în prezent referire la locul constatării faptei, iar nu la locul săvârşirii faptei, având aşadar calitatea 

de dispoziţie specială derogatorie.
în acest sens, deşi în majoritatea cazurilor locul săvârşirii faptei coincide cu locul constatării 

contravenţiei la regimul circulaţiei pe drumurile publice, în practică există situaţii în care cele două 
diferă, locul constatării contravenţiei fiind, în fapt, sediul organului de constatare. Or competenţa 
teritorială în materie contravenţională urmăreşte, printre altele, asigurarea posibilităţii 
administrării cât mai facile a probatoriului, în acest sens fiind relevant locul săvârşirii faptei, 
prezumându-se, în esenţă, că martorii şi eventualii operatori de sisteme de supraveghere locuiesc 

sau îşi desfăşoară activitatea în proximitatea acelui loc. Aceleaşi raţiuni nu se verifică însă şi prin 
raportare la sediul organului constatator, loc al constatării unor contravenţii, aplicarea 
dispoziţiilor în vigoare conducând în prezent la situaţii în care competenţa teritorială aparţine unei 
instanţe distincte de cea în circumscripţia căreia a fost săvârşită fapta, dar şi de cea în a cărei 
circumscripţie îşi are domiciliul sau sediul contravenientul.
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Pe aceste premise, Comisia a apreciat că, în vederea atingerii finalităţii urmărite prin 

propunerea legislativă, este oportună stabilirea competenţei alternative în soluţionarea 
plângerilor contravenţionale în materia circulaţiei pe drumurile publice între judecătoria în 
circumscripţia căreia a fost săvârşită fapta şi Judecătoria în circumscripţia căreia îşi are domiciliul 
sau sediul contravenientul.

Cu deosebita consideraţie,

Judecător Marian Budă 

Preşedintele Consiliului Superior alil
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