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Procesele-verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor privind 
neplata rovinietei, transmise pe suport de hârtie, sunt lovite de nulitate 
absolută în lipsa semnăturii olografe a agentului constatator – decizia 

I.C.C.J, în urma admiterii recursului în interesul legii formulat de Avocatul 
Poporului 

 

 

 

 

 

                 Înalta Curte de Casaţie şi Jusţiţie, prin Decizia nr. 6 (dosar nr. 

14/2014) din 16 februarie 2015, a admis recursul în interesul legii formulat de 

către Avocatul Poporului în data de 27 noiembrie 2014, prin care a fost sesizată 

problema de drept referitoare la interpretarea dispoziţiilor art. 17 din Ordonanţa 

Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor şi a Legii nr. 

455/2001 privind semnătura electronică, din punct de vedere al semnăturii 

agentului constatator necesară legalităţii procesului-verbal de contravenţie, 

pentru contravenţiile sancţionate de Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind 

aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri 

naţionale din România, modificată şi completată. 

 

                  În esenţă, Avocatul Poporului a apreciat că semnătura electronică a 

agentului constatator, în speţă Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri 

Naţionale din România S.A., este de natură să atragă nulitatea procesului verbal 

de contravenţie încheiat pentru constatatarea contravenţiilor la Ordonanţa 
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Guvernului nr. 15/2002, modificată şi completată, pentru argumentele reţinute 

pe larg în sesizarea formulată, care se află pe siteul www.avp.ro la Secţiunea 

„Activitate - Recursul în interesul legii”. 

 

                În punctul de vedere formulat referitor la problema de drept care a 

format obiectul dosarului nr. 14/2014 al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie 

constituit în baza sesizării Avocatului Poporului, Ministerul Public a solicitat 

„admiterea recursului în interesul legii declarat de Avocatul Poporului şi 

pronunţarea unei decizii prin care să se asigure interpretarea şi aplicarea 

unitară a legii.” În punctul de vedere formulat, Procurorul General apreciază că, 

în interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 17 din Ordonanţa Guvernului nr. 

2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi 

completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, 

raportate la dispoziţiile art. 4 pct. 1 – 4 şi art. 7 din Legea nr. 455/2001, privind 

semnătura electronică, republicată, procesele – verbale de constatare şi 

sancţionare a contravenţiilor prevăzute de art. 8 alin. (1) din Ordonanţa 

Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de 

trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România, aprobată cu modificări 

prin Legea nr. 424/2002, cu modificările şi completările ulterioare, încheiate 

potrivit art. 9 alin. (1) lit. a) alin. (2) şi alin. (3) din acest act normativ, transmise 

persoanelor sancţionate contravenţional pe suport de hârtie, sunt lovite de 

nulitate absolută pentru lipsa semnăturii olografe a agentului constatator. 

 

                  Demersul Avocatului Poporului a fost iniţiat ca urmare a unor petiţii 

adresate instituţiei, prin care a fost sesizată o practică neunitară la nivelul 

curţilor de apel din ţară. Astfel, potrivit unei orientări jurisprudenţiale, lipsa 

semnăturii olografe a agentului constatator, în speţă Compania Naţională de 

Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România S.A., atrage nulitatea 

procesului-verbal de contravenţie încheiat pentru constatarea contravenţiilor 

la Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002, modificată şi completată. Într-o altă 

orientare de jusrisprudenţă, anumite instanţe au avut, majoritar, o abordare 
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diferită, apreciind că existenţa semnăturii electronice a agentului constatator, 

iar nu a celei olografe, nu este de natură să atragă nulitatea procesului 

verbal de contravenţie. 

 

                 

 

 

 

 

 

Matei Vîrtosu                                                              18 februarie 2015       
Purtător de cuvânt, 
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