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SuMaR

Citarea şi aducerea silită a contravenientului constituie 
acţiuni procedurale de importanţă majoră, care au meni-
rea de a asigura înştiinţarea efectivă a contravenientului 
despre derularea procedurii contravenţionale, precum 
şi de a asigura înfăţişarea contravenientului înaintea 
instanţei. Modificările recente la Codul Contravenţional, 
prin care a fost detailată procedura aducerii silite a con-
travenientului scot în prim plan importanţa înştiinţării 
corespunzătoare a contravenientului despre examina-
rea cauzei şi pun în vizor necesitatea participării con-
travenientului la procedurile contravenţionale, chiar 
dacă aceasta implică aducerea silită a contravenientu-
lui. Totuşi, aducerea silită, fiind o măsură restrictivă, 
implică limitări importante a drepturilor şi libertăţilor 
personale ale contravenientului, motiv pentru care ast-
fel de acţiuni necesită un plus de diligenţă din partea 
instanţei la dispunerea şi aplicarea lor. 
Prin prezenta lucrare se realizează o analiză a pro-
cedurii de citare contravenţională, fiind evidenţiată 
importanţa respectării cerinţelor de formă, mijloc, 
termen şi conţinut al citaţiilor pentru a asigura cita-
rea corespunzătoare a contravenientului, precum şi 
a procedurii, condiţiilor şi necesităţii aducerii silite a 

contravenientului, în caz de eschivare a acestuia de la 
prezentare în faţa instanţei.
Cuvinte-cheie: proces contravenţional, contravenient, 
instanţă, citaţie, citare corespunzătoare, prezumţie, 
aducere silită.

La temelia procedurii contravenționale este plasat 
un important principiu – principiul celerității examină-
rii cauzei contravenționale, ce presupune examinarea 
cauzelor contravenționale într-un termen cât mai re-

Summoning and bringing by force of 
an offender before court

SuMMaRy

Summoning and bringing by force of an offender 
represent important procedural actions, establi-
shed to provide proper notification of the offen-
der regarding the procedures in progress, as well 
as to ensure the appearance of the offender before 
court. Recent amendments to the Contraventions 
Code, which detailed the procedure of bringing 
by force of the offender, bring up the importance 
of proper summoning of the offender, as well as 
the importance of personal participation of the 
offender in trial, even if it implies bringing by for-
ce of the offender. Nevertheless, bringing by force, 
being a restrictive measure, involves major limita-
tions to personal rights and liberties of the offen-
der, being the reason why such measures need 
additional diligence from the court, when being 
applied. By the means of this study, is realized an 
analysis of the summoning procedure in contra-
vention cases, being emphasized the importance 
of  respecting requirements regarding form, tools, 
terms and content of summons, in order to provi-
de proper summoning of the offender, as well as 
the procedure, conditions and necessity of brin-
ging by force of the offender, in case of his avoiding 
to appear before court.
Key-words: Contravention procedure, offender, co-
urt, summoning, proper summoning, presumption, 
bringing by force.

CZu: 342.56:342.9



38 Institutul Naţional al Justiţiei

Revista Institutului Naţional al Justiţiei NR. 1 (40), 2017

strâns, astfel încât momentul săvârșirii contravenției să 
fie cât mai apropiat momentului tragerii la răspundere 
contravențională, în caz de confirmare a vinovăției făp-
tuitorului.

Cu toate că legiuitorul, prin modificările aduse 
la art.30 alin. (2) al Codului contravențional a pre-
lungit termenul general de prescripție a răspunderii 
contravenționale la 12 luni, termenul de examinare a 
cauzei contravenționale de către instanța de judecată, 
stabilit prin art.454 alin. (1) Cod contravențional a rămas 
neschimbat, de 30 de zile, de la data intrării dosarului în 
instanță.

În aceste condiții constatăm că judecătorul este con-
strâns de termenele legale să examineze și să asigure o 
soluționare cât mai urgentă a dosarului contravențional. 
Cu toate acestea, procesul contravențional, la fel ca și 
orice alt tip de procedură, poate să implice un șir de in-
cidente, precum și să întâmpine un șir de impedimente 
de factor obiectiv și subiectiv, ce fac imposibilă realiza-
rea sarcinii examinării cauzei contravenționale în terme-
nele restrânse, stabilite de legiuitor.

În continuare, dorim să examinăm un important 
aspect procedural, cum este citarea contravenientului, 
care adesea constituie un mijloc de eschivare pentru 
contravenient, ce face imposibilă onorarea termenelor 
stricte de examinare a cauzelor contravenționale, fiind 
totodată adesea invocat drept temei pentru casarea ho-
tărârilor pronunțate.

Cu toate că termenele de examinare a cauzelor 
contravenționale sunt extrem de restrânse, drepturile 
participanților la procedura contravențională trebuie să 
fie garantate și respectate. Astfel, garantarea drepturi-
lor contravenientului începe cu citarea corespunzătoa-
re a acestuia, prin aducerea efectivă la cunoștința con-
travenientului a datei, orei și locului examinării cauzei 
contravenționale cu implicarea sa.

Citarea, ca instituție a procesului contravențional 
este reglementată prin art.382 Cod contravențional, 
care o definește ca fiind o acţiune procedurală prin care 
autoritatea competentă să soluţioneze cauza contravenţi-
onală asigură prezentarea persoanei în faţa sa pentru des-
făşurarea normală a procesului contravenţional. Totodată, 
în conformitate cu art.382 alin. (6) Cod contravențional, 
procedura de citare contravențională este completată 
prin art.237-242 Cod de procedură penală.

După cum apreciază autorii T. R. Оmelicenco şi  
A. A. Mişunina, spre deosebire de procesul civil, pen-
tru care sunt inerente principiile disponibilității și 
contradictorialității, unde sarcina citării poate fi preluată 
și realizată inclusiv de participanții interesați în proces, 
în procesul contravențional sarcina citării participanților 
la proces cade în exclusivitate pe umerii instanței [7]. Ca 
urmare, judecătorul are o importantă sarcină în realiza-

rea și verificarea citării corespunzătoare a contravenien-
tului, precum și a celorlalți participanți la proces. 

Pentru a determina dacă citarea contravenientului 
este corespunzătoare sau necorespunzătoare, urmează 
ca instanța să țină cont și să verifice de fiecare dată în-
trunirea cerințelor cu privire la: forma citației, termenul 
de comunicare a citației, conținutul citației și mijlocul 
de comunicare a citației.

Forma: În conformitate cu prevederile art.382 alin. 
(2) Cod contravențional citarea se poate face sub formă 
de invitaţie scrisă, care se înmânează de către autori-
tatea competentă sau se expediază prin poştă, prin notă 
telefonică sau telegrafică, prin telefax, poştă electronică 
ori prin orice alt sistem de mesagerie electronică în cazul 
în care autoritatea dispune de mijloacele tehnice necesare 
pentru a dovedi că citaţia a fost primită.

Forma de citare și mijlocul de citare sunt două con-
cepte apropiate ca sens și aplicare, însă care nu se su-
prapun și trebuie strict delimitate. Astfel, forma de citare 
ține de forma concretă de materializare a citației, cum 
ar fi citație sub formă de invitație scrisă, sub formă de 
telegramă, telefonogramă, sau mai nou, sub formă de 
mesaj electronic, SMS etc. Pe de altă parte este plasat 
mijlocul de citare, reprezentând instrumentul utilizat la 
realizarea procedurii de citare, cum ar fi: poșta/serviciile 
poștale, telefon, telegraf, fax, e-mai etc. 

termen: Indiferent de forma sau instrumentul de ci-
tare ales, acesta trebuie să garanteze ca persoana citată 
să primească citația cu cel puțin 5 zile înainte de data 
când ea trebuie să se prezinte în fața instanței. După 
cum notează T. R. Meşcereacova în teza sa de doctor, no-
tificarea despre examinarea cauzei trebuie să fie comu-
nicată din timp persoanei implicate, astfel încât, aceasta 
să dispună de timp suficient pentru a-și pregăti apăra-
rea, iar instanța să dispună de timp suficient pentru a 
recepționa confirmarea despre primirea notificării de 
către destinatar [5, p.129]. Suntem de acord cu afirmația 
dată, deoarece pentru ca contravenientul să poată reali-
za în volum deplin dreptul său la apărare, precum și alte 
drepturi procedurale, acesta trebuie să fie informat din 
timp despre examinarea cauzei și nicidecum citarea nu 
trebuie făcută cu o zi înainte, sau chiar în ziua examinării 
cauzei.

Conținut: Pe lângă respectarea termenului de înmâ-
nare a citației, o importanță deosebită are conținutul 
citației, pentru ca aceasta să corespundă exigențelor 
legale. Astfel, cuprinsul citației trebuie să corespundă 
cerințelor stabilite de art.237 alin. (1) Cod de procedu-
ră penală, la care face trimitere în mod expres Codul 
contravențional și să includă:

– denumirea instanţei de judecată care emite citaţia, 
sediului său, data emiterii şi numărul dosarului; 

– numele, prenumele celui citat, calitatea procesua-
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lă în care este citat şi indicarea obiectului cauzei; 
– adresa celui citat, care trebuie să cuprindă: locali-

tatea, strada, numărul casei, apartamentului, pre-
cum şi orice alte date necesare pentru a preciza 
adresa celui citat; 

– ora, ziua, luna şi anul, locul de prezentare a persoa-
nei, menţionându-se consecinţele legale în caz de 
neprezentare; 

– menţiunea că partea citată are dreptul să fie asis-
tată de un avocat cu care să se prezinte la terme-
nul fixat; 

– dacă este cazul, menţiunea că apărarea este obli-
gatorie, iar în cazul în care partea nu îşi va alege 
un avocat care să se prezinte la termenul fixat, i se 
va desemna un avocat care îi va acordă asistenţă 
juridică garantată de stat.

Indiferent de forma și mijlocul de comunicare ales, 
cuprinsul citației trebuie să corespundă cerințelor ex-
puse mai sus, iar în cazul în care este omis măcar un 
element, vor fi întemeiate dubiile privind caracterul 
legal, oficial, complet, veridic și corespunzător al citării, 
care vor putea fi ulterior invocate de contravenient în 
instanța de recurs.

mijlocul de comunicare: Codul  contravențional, 
prin art.382 alin. (2), nu limitează dreptul instanței de a 
alege mijlocul concret de citare a participanților la pro-
ces, fiind înaintată doar o singură condiție, ca mijlocul 
de comunicare ales să permită tehnic demonstrarea pri-
mirii citației de către destinatar. Cu toate acestea, dintre 
mijloacele disponibile de citare, cum ar fi citarea tele-
fonică, telegrafică, prin intermediul faxului sau poștei 
electronice, cea mai răspândită și des aplicabilă rămâne 
citarea prin scrisoare recomandată, cu recepționarea ul-
terioară a avizului de primire. 

Totuși, trebuie de notat că citarea prin poștă are une-
le neajunsuri, care trebuie luate în calcul.

În primul rând, constatăm că contravenientul este 
un subiect dezinteresat în examinarea promptă și rapi-
dă a cauzei și adesea poate să facă abuz de drepturile 
sale, zădărnicind recepționarea citațiilor poștale, indi-
când date eronate despre adresa sa de domiciliu în pro-
cesul-verbal, refuzând primirea citației, evitând să ridice 
citația de la oficiul poștal, precum și pe alte căi, ceea ce, 
într-un final, subminează înfăptuirea justiției pe cauzele 
contravenționale. 

Totodată, termenul de păstrare a scrisorilor la oficiile 
poștale, în caz de imposibilitate a înmânării, la fel con-
stituie un impediment în realizarea rapidă a actului de 
justiție. 

O modificare importantă a fost făcută cu privire la 
termenele de păstrare a scrisorilor, stabilite prin pct.101 
din Hotărârea Guvernului „Pentru aprobarea Regulilor pri-
vind prestarea serviciilor poştale”, nr.1457 din 30.12.2016. 

Astfel, termenul de păstrare a scrisorilor nerecepționate, 
în cazul trimiterilor poștale interne a fost redus de la 1 
lună la 15 zile, iar pentru scrisorile recomandate cu 
mențiunile speciale „Citație” sau „Înștiințare”  a fost 
menținut termenul anterior de 7 zile de păstrare. Trebu-
ie de notat că anterior, adesea, citațiile se păstrau în de-
curs de o lună la oficiile poștale, înainte să fie returnate 
instanțelor, ceea ce compromitea respectarea termenu-
lui legal de examinare a cauzelor contravenționale.

Pe lângă verificarea de către instanță a întrunirii 
cerințelor cu privire la formă, termen, conținut și mijlo-
cul ales de citare, o responsabilitate aparte a instanței 
ține de monitorizarea derulării procedurii de citare, cu 
aprecierea rezultatelor acestui exercițiu procedural. 
Astfel, expedierea citației către contravenient nu în 
toate cazurile echivalează cu citarea corespunzătoare, 
instanța având sarcina de a verifica dacă procedura de 
citare corespunde exigențelor legale, dacă contrave-
nientul a fost efectiv înștiințat despre examinarea cau-
zei, iar, în caz contrar, instanța trebuie să determine ce 
acțiuni adiționale de citare pot fi întreprinse pentru a 
avea siguranța unei citări corespunzătoare.

Considerăm că pentru facilitarea înțelegerii pro-
cedurii de citare, urmează a fi delimitate mai multe 
condiții sau stări ale citării. Astfel, urmează să delimităm, 
în primul rând, două extreme ale citării. Prima extremă 
reprezintă starea de fapt în care există certitudinea cită-
rii (de exemplu cazul înmânării personale a citației, sub 
semnătură pe aviz). Cea de-a doua extremă constă în 
starea de fapt în care există certitudinea ne-citării (re-
stituirea scrisorii cu mențiunea despre inexistența adre-
sei sau destinatarului la adresa dată). Între aceste două 
extreme există o stare intermediară a prezumției citării, 
când nici nu există o dovadă clară a citării și nici dovada 
evidentă a ne-citării, dar, pornind de la condițiile speci-
ale în care s-a realizat procedura de citare, există o mare 
probabilitate ca persoana să fi fost citată (fără însă să 
existe certitudinea absolută a acestui fapt). Astfel, spre 
exemplu, în cazul în care citația a fost înmânată unui 
membru matur al familiei destinatarului, noi nu avem 
o certitudine cu privire la faptul că citația a fost ulterior 
înmânată destinatarului, cu toate acestea, bazându-ne 
pe prezumția legală că membrul adult a familiei este o 
persoană responsabilă, avem tot dreptul să credem că 
citația a fost transmisă destinatarului.

Autorul rus M. V. Ovcinicova consideră că în dome-
niul de aplicare a procedurii contravenționale operează 
prezumția citării corespunzătoare a participanților la 
proces, până la răsturnarea prezumției [6]. 

Autorul rus face trimitere la practica Curții Supreme 
de Justiție al Federației Ruse, care aplică prezumția cită-
rii corespunzătoare în următoarele cazuri:

1. Destinatarul a refuzat recepționarea citației, iar 
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faptul refuzului a fost documentat de agenții ser-
viciului poștal.

2. Destinatarul nu se află la adresa indicată în citație 
sau adresa indicată nu există, fapt confirmat 
prin mențiunea corespunzătoare pe avizul de 
recepționare. În acest caz, Curtea apreciază citarea 
ca fiind corespunzătoare, în condițiile în care cita-
rea a fost făcută la adresa indicată în procesul-ver-
bal de constatare a contravenției administrative, 
semnat de contravenient. În aceste condiții Curtea 
aplică prezumția conform cărei procesul-verbal, fi-
ind întocmit în prezența contravenientului și sem-
nat de acesta, conține date veridice și, ca urmare, 
citarea făcută la adresa confirmată de contraveni-
ent se consideră a fi citare corespunzătoare.

3. Citarea făcută la adresa cunoscută și corectă a des-
tinatarului și nerecepționată de acesta se conside-
ră a fi citare corespunzătoare, dacă contravenien-
tul nu s-a prezentat la oficiul poștal, în termenul de 
păstrare a citației, pentru ridicarea acesteia.

4. Contravenientul, pe parcursul examinării cauzei 
nu a informat instanța despre modificarea adresei, 
iar citația a fost expediată la adresa anterioară a 
contravenientului.

Într-adevăr, prezumțiile sunt niște ficțiuni juridice, 
care simplifică procesul de aplicare a legii și, într-un final, 
disciplinează participanții la procedura contravențională, 
forțându-i să-și onoreze obligațiile legale, iar instanța fi-
ind capabilă, astfel, să respecte termenele de examinare 
a cauzelor.

Adițional, la prezumțiile de citare corespunzătoare, 
enumerate mai sus, ar putea fi adăugate și următoarele 
prezumții ale citării corespunzătoare:

5. Citarea contravenientului făcută la adresa locului 
de muncă al contravenientului, fiind recepționată 
de reprezentanții angajatorului.

6. Citarea contravenientului făcută la adresa avoca-
tului, în cazul în care contravenientul este repre-
zentat de un avocat.

7. Deținuții, bolnavii sau militarii citați la adresa lo-
cului de detenție, instituției medicale sau unității 
militare.

8. Citația înmânată soției, unei rude apropiate sau 
altei persoane ce locuiește în mod permanent cu 
contravenientul, cu excepția persoanelor sub 14 
ani, sau persoanelor bolnave mintal.

9. Citația predată administratorului, persoanei de 
serviciu sau celor care în mod obișnuit îi înlocu-
iesc, dacă contravenientul locuiește într-un imobil 
cu mai multe apartamente, într-un cămin sau la 
hotel, în lipsa persoanelor care locuiesc cu contra-
venientul.

Totodată, trebuie de avut în vedere, la aplicarea 
prezumțiilor, că acestea constituie un artificiu legal, un 
silogism, o presupunere, ce poate fi răsturnată. Astfel, 
dacă citația a fost expediată la locul de muncă al contra-
venientului, iar ulterior contravenientul demonstrează 
instanței că contractul individual de muncă a fost desfă-
cut cu angajatorul până la data citării, prezumția citării 
legale este răsturnată și se ajunge la concluzia că nu a 
avut loc o citare corespunzătoare. Astfel, constatăm că 
prezumțiile sunt fragile, însă aplicarea acestora este ne-
cesară, în caz contrar desfășurarea procedurilor legale ar 
fi și mai dificilă.

Considerăm implementarea și popularizarea pre-
zumțiilor în domeniul citării o practică necesară și utilă, 
contribuind la delimitarea conceptelor de citare cores-
punzătoare și necorespunzătoare. Totodată, aplicarea 
prezumțiilor trebuie făcută cu mare grijă și cu respec-
tarea practicii Curții Europene, care nu restricționează 
alegerea de către instanță a mijlocului de comunicare 
a citațiilor, atâta timp cât instanțele sunt în stare să de-
monstreze recepționarea citației de către contravenient.

Spre deosebire de procedura civilă, specific pentru 
procedura penală și contravențională este posibilita-
tea aducerii silite a părții pe dosar, ce se eschivează ne-
justificat de la prezentare în fața instanței. Astfel, prin 
posibilitatea aducerii silite a contravenientului, Codul 
Contravențional oferă judecătorului un important mij-
loc de disciplinare a acestuia.

Art.382 alin. (5) din Codul Contravențional stabilește 
că, în cazul în care nu anunţă autoritatea despre imposi-
bilitatea de a se prezenta la data, ora şi în locul indicate 
în citaţie ori în cazul în care nu se prezintă nemotivat, per-
soana poate fi supusă amenzii judiciare sau aducerii silite.

Suplimentar, atenționăm asupra faptului că în Mo-
nitorul Oficial nr. 441-451 din 16 decembrie 2016 au  
fost publicate un șir de amendamente la Codul contra-
vențional, prin care au fost aduse modificări inclusiv și 
la art.437 alin. (1), prin care s-a stabilit că aducerea silită 
constă în conducerea forțată în fața instanței de judeca-
tă a persoanei în cazul în care aceasta, fiind citată în mo-
dul stabilit de lege, nu s-a prezentat, fără a avea motive 
întemeiate, şi nu a informat instanța care a citat-o despre 
imposibilitatea prezentării sale, prezența acesteia fiind ne-
cesară.

Totodată, art.437 Cod contravențional a fost comple-
tat prin alin. (11), care stabilește că Poate fi supusă aduce-
rii silite doar persoana participantă la proces, pentru care 
este obligatorie citarea instanței şi care: a) se eschivează 
de la primirea citației; b) se ascunde de instanță.

Suplimentar, legiuitorul a substituit din art.437 alin.
(3) Cod Contravențional termenul de mandat cu terme-
nul de  încheiere de aducere silită.

Modificările efectuate intră în vigoare în termen de 3 
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luni de la data publicării și devin aplicabile începând cu 
16 martie 2017.

La dispunerea și aplicarea aducerii silite a contrave-
nientului trebuie de avut în vedere că aceasta reprezintă 
o măsură restrictivă și limitativă în drepturi a contrave-
nientului și poate fi aplicată doar cu respectarea strictă 
a cerințelor procedurale. Astfel, în primul rând aducerea 
silită este o măsură suplimentară la procedura de cita-
re și nicidecum o măsură alternativă. În aceste condiții, 
instanța trebuie mai întâi să realizeze procedura de 
citare a contravenientului și doar în baza rezultatelor 
acesteia să stabilească dacă sunt întrunite condițiile 
pentru aducerea silită sau nu. Aducerea silită va putea 
fi dispusă doar în cazurile în care există certitudinea că 
contravenientul se eschivează de la primirea citației, sau 
se ascunde de instanță.

Aprecierea eschivării de la primirea citației sau a 
faptului ascunderii de instanță va trebui să fie făcută de 
instanță în fiecare caz în parte, pornind de la materialele 
dosarului, rezultatele citării anterioare și circumstanțelor 
cauzei. Totodată, instanța trebuie să fie deosebit de pre-
caută pentru a nu admite dispunerea măsurii de adu-
cere silită a contravenientului în condițiile în care nu a 
fost realizată în mod corespunzător procedura de citare, 
existând, astfel, riscul să fie limitată în drepturi persoa-
na ce nici nu bănuiește despre derularea procedurilor 
contravenționale împotriva sa. Ca urmare, este absolut 
necesar ca procedura de citare, ce precedă aducerii silite 
să fie nu doar corespunzătoare, ce prin sine constituie 
o condiție sine qua non, dar, totodată, să fie promptă, 
efectivă, să asigure un răspuns rapid și sigur, și să permi-
tă economisirea resurselor umane, financiare și tempo-
rare.  Acest obiectiv va putea fi realizat doar prin imple-
mentarea tehnologiilor moderne în actul de înfăptuire 
a justiției și utilizarea noilor practici, mijloace și instru-
mente de către judecători, care sunt puse la dispoziție 

de legiuitor, mai ales în procedura de citare, astfel, încât, 
pe de o parte, să fie minimalizat riscul necunoașterii de 
către partea pe dosar în procesul contravențional a fap-
tului examinării unei cauze contravenționale cu impli-
carea sa, iar, pe de altă parte, să nu fie admisă utilizarea 
rigidității procedurilor și practicilor judecătorești pentru 
a compromite și tergiversa actul de înfăptuire a justiției.
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