
 

Domnule Preşedinte, 
  

Subsemnatul………………….., fiul lui………………..și………………., născut la data de 
………………, în Mun. …………….., Jud. …………………….., domiciliat în ………………, str. 
……………….., nr. ………………, Jud. /Sector…………….., posesor C.I. seria …………., nr. 
…………………., eliberată de ……………………., la data de ……………….., C.N.P. ………………….., 
în calitate de petent, în contradictoriu cu COMPANIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE 
A INFRASTRUCTURII RUTIERE-SA (CNAIR) – Centrul de Studii Tehnice Rutiere și 
Informatică – CESTRIN, cu sediul la adresa Bd. Iuliu Maniu 401A, sector 6, Bucureşti, în 
calitate de intimată, în termen legal, formulez prezenta: 
                                                                                             Plângere 

Împotriva procesului verbal de constatare a contravenţiei seria ……, nr. 
…………., din data de ………………., încheiat de dl. ………………………., angajat al CNAIR S.A., 
în calitate de agent constatator, prin care solicit anularea procesului verbal de constatare 
a contravenţiei, cu consecinţa exonerării de la plata amenzii contravenţionale. 
În fapt, la data de ………………….., mi-a fost comunicat la domiciliu, prin intermediul Poștei 
Române procesul verbal de constatare a contravenţiei mai sus menționat, prin care se 
susţine faptul că în ziua de …………………, orele ………….., vehiculul categoria ………….., cu 
nr. de înmatriculare ……………….., care mi-ar apaține, ar fi circulat pe DN ………………….., 
în localitatea………………, judeţul………………….., cu autoturismul mai sus menționat, fără 
a deţine rovinietă valabilă. 
Învederez instanţei că autoturismul în cauză mi-a aparținut, dar la data de 
…………………….., între subsemnatul și numitul …………………………, domiciliat 
………………………., str. ………………………., nr. ……….., Bl. ………, Sc………. Ap………., 
Jud./Sector……………, posesoare C.I. seria ………, nr. …………., C.N.P. …………….a intervenit 
conntractul de vânzare cumpărare (anexat în copie) prin care am vândut autoturismul 
marca ………………………, cu nr. de înmatriculare ………………….., nr. identificare (serie 
șasiu) …………………………, serie motor …………………….., capacitate cilindrică 
………………….., celui din urmă. 
Mai mult, autoturismul în cauză a fost radiat din evidențele fiscale ale 
Primăriei…………….., pe raza căreia îmi am domiciliul, cu ocazia înstrăinării, așa cum 
reiese din declarația pentru scoaterea din evidență a mijloacelor de transport nr. 
……………….. din ……………………. (anexată în copie), emisă de Primăria …………………. 

Onorată instanță, vă rog să luați act că, potrivit art. 11, alin. 4 din O.U.G. 
195/2002-republicată, ”în cazul transmiterii dreptului de proprietate asupra unui 
vehicul, datele noului proprietar se înscriu în evidentele autorităţilor competente 
simultan cu menţionarea încetării calităţii de titular al înmatriculării a fostului proprietar. 
Pentru realizarea acestei operaţiuni şi emiterea unui nou certificat de înmatriculare, noul 
proprietar este obligat să solicite autorităţii competente transcrierea transmiterii 
dreptului de proprietate, în termen de 30 de zile de la data dobândirii dreptului de 
proprietate asupra vehiculului”, iar potrivit alin. 10, ” proprietarul sau deţinătorul 
mandatat al unui vehicul este obligat să solicite autorităţii competente înscrierea în 
certificatul de înmatriculare sau de înregistrare a oricărei modificări a datelor de 
identificare a vehiculului respectiv sau, după caz, ale proprietarului, în termen de 30 de 
zile de la data la care a intervenit modificarea.” 

După cum observați, autoturismul ……………….., cu nr. de 
înmatriculare………………., nr. identificare (serie șasiu) ………………………………., serie 
motor…………………., capacitate cilindrică………………………… cm3 nu se mai află în 



proprietatea mea din data de……………………….., de la acea dată noul proprietar fiind 
numitul………………………….., cu datele de stare civilă mai sus menționate, care nu și-a 
onorat obligația de a transcrie dreptul de proprietate, acesta fiind în realitate persoana 
care trebuie sancționată și nu eu. 

Potrivit dispozițiilor art. 11, alin. 4 și 10 din OUG 195/2002-rep., obligația de a 
proceda la transcrierea dreptului de proprietate al unui autovehicul în termen de 30 de 
zile, revine exclusiv noului proprietar, fapt care demonstrează că nu sunt vinovat pentru 
această situație, ci noul proprietar …………………………………………, care refuză să procedeze 
la înmatricularea autoturismului pe numele său. 

Având în vedere cele de mai sus, vă rog să constatați pe cale de consecință că 
nu eu am condus autoturismul în cauză și că acesta nu-mi mai aparține din data 
de…………………………, autovehiculul aflându-se în proprietatea numitului…………………., 
cu datele de stare civilă mai sus menționate. 
Onorată instanță, în şedinţa din 5 martie 2018, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – 
Completul competent să judece recursul în interesul legii, legal constituit, a soluţionat un 
recurs în interesul legii, fiind pronunţată Decizia nr. 4/2018, prin care ÎCCJ a admis 
recursul în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curţii de Apel Cluj şi, în 
consecinţă, a stabilit că, în interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 8 alin. (1), 
raportat la art. 7 şi art. 1 alin. (1) lit. b) 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 şi completări prin Legea nr. 424/2002, cu modificările 
şi completările ulterioare: ”- în cazul transmiterii dreptului de proprietate asupra 
vehiculului, fostul proprietar pierde calitatea de utilizator şi de subiect activ al 
contravenţiei constând în fapta de a circula fără rovinietă valabilă, iar dovada transmiterii 
dreptului de proprietate se face potrivit dreptului comun”, lucru care, evident, vine în 
sprijinul celor arătate mai sus. 

În acest sens, vă rog să dispuneți anularea procesului verbal seria………………, nr. 
……………….., din………………., încheiat de dl. ……………………………, angajat al CNAIR S.A., 
în calitate de agent constatator, întrucât nu eu am comis această contravenție, nemaifiind 
proprietarul autovehiculului cu nr. de înmatriculare ………………….. din data 
de……………………. 
Solicit judecarea prezentei pricini şi în lipsa mea, potrivit art. 242 C. pr. civ. 

În drept, îmi întemeiez cererea pe dispoziţiile O.G. nr. 2/2001 privind regimul 
contravenţiilor și OG 15/2002 și a Deciziei ÎCCJ nr. 4/2018. 
În probaţiune, solicit încuviinţarea probei cu înscrisurile anexate în copie, respectiv: 
• procesul verbal, seria………….. nr. …………………, din …………………., încheiat de dl. 
………………………, angajat al CNAIR S.A., în calitate de agent constatator 
• copie contract de vânzare-cumpărare încheiat la data de …………………………… între 
subsemnatul și numitul ………………………………… 
• copie declarație pentru scoaterea din evidență a mijloacelor de transport, din care reiese 
radierea din evidențele fiscale ale autoturismului în cauză 
• copie act de identitate 
• taxă 20 lei timbru judiciar 
Depun prezenta plângere în două exemplare, din care una pentru instanţă şi cealaltă 
pentru comunicare. 
 
 
Data                                                                                                                                                                          Petent 
 


