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“ Avocat European “ inscris in Baroul Budapesta din Ungaria 
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Catre  

  JUDECATORIA TARGU MURES  

  

Subsemnatul LANDMAN GABOR reprezentat prin avocat 

MENYHÁRT Gabriella Éva, cu domiciliul procesual ales la Cabinet avocat 

Menyhárt Gabriella Éva, situat in mun. Oradea, str. Primariei nr. 21, ap. 

2, jud. Bihor, formulam urmatorul: 

 

  CERERE DE CHEMARE IN JUDECATA 

impotriva paratului: 

Municipiul Targu Mures, Directia Politia Locala, cu sediul in 

mun. Targu Mures, str. Gheorghe Doja, nr. 9, 540015, 

prin care in temeiul art. 31, art. 32 din O.G. nr. 2/2001, actualizata 

2013, solicitam  

1. anularea procesului verbal seria PC nr. 2955 eliberat de 

Municipiul Targu Mures, Directia Politia Locala la data de 

24.12.2013, 

2. cheltuieli de judecata in valoare de 2.500 de lei, onorar avocat si 

cheltuieli, 

pentru urmatoarele: 

    MOTIVE 
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I. Circumstantele de fapt: 

In ziua de 24 decembrie 2013, ora 11, subsemnatul alaturi de un 

ziarist olandez, m-am prezentat la Directia Politia Locala din Targu 

Mures, cu scopul de a solicita informatii despre un caz actual. 

L-am rugat pe dl. portar in limba maghiara, in mod amabil, sa ma 

trimita la un functionar public – ofiter - , care vorbeste in imba maghiara. 

Am repetat de mai multe ori cererea mea in limba maghiara, in 

limba engleza, in limba olandeza si in limba germane, i-am aratat chiar si 

legile romane relevante in domeniu, insa portarul nu a vrut sa ma trimita 

la un ofiter, care vorbeste limba maghiara. Succesiv cateva minute am 

repetat cererea mea, - adica ori sa vorbeasca in limba maghiara ori sa 

ma trimita la un ofiter care cunoaste limba maghiara – insa comunicarea 

in limba maghiara cu subsemnatul a fost total refuzata de portar. 

Despre aceasta intamplare, s-a realizat o inregistrare, pe care 

atasam prezentei cereri. 

Dupa solicitarile mele repetate de a comunica cu subsemnatul in 

limba maghiara, au aparut 3 sau 4 persoane – ofiteri -, care m-au luat cu 

forta, m-au incatusat si m-au dus intr-o camera, aici unul dintre acestia 

m-a intrebat “ daca vreau sa fac revolutie “!!! Eu am citit cu voce tare 

articolul 120 alineatul 2 din Constitutie si m-am referit la legea 215/2001, 

O.G. 1206/2001, Conventia cadru de la Strassbourg, Contractul de 

colaborare si de buna vecinatate intre Romania si Ungaria, si la Carta 

Limbilor Regionale si Minoritare. 

Unul dintre ofiteri a smuls volumul de legi din mana mea si a 

afirmat ca asemenea legi nu exista in Romania. A incercat sa rupa 

cartea. dar nu a reusit, coperta cartii fiind prea groasa. 
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Ofiterul a parut foarte furios si atmosfera a devenit din ce in ce mai 

agresiva. Dupa acesta, careva dintre ei a inchis geamul si s-a facut 

intuneric, moment in care am simtit o lovitura puternica si mare pe 

spatele meu. 

Dupa acest lucru, mi-au perchezitionat geanta, aparatul foto si 

obiectele personale. 

In acest moment, au intrat doi ofiteri, unul dintre acestia m-a 

intrebat tulburat, cum se poate ca cineva care vorbeste limba maghiara 

sa nu cunoasca si limba romana. Eu i-am raspuns ca sunt cetatean 

olandez si nu cunosc limba romana, am venit in Romania sa prestez 

serviciu catre un post radio din Olanda, adica sa traduc din limba 

maghiara in limba olandeza, avand in vedere faptul ca sunt traducator 

autorizat in Olanda conform actelor depuse in probatiune. 

Dupa acest lucru, cerandu-imi actul de identitate, m-au condus 

afara, la poarta, iar subsemnatul imediat am si depus plangere la Politia 

Targu Mures despre acest caz. Spre deosebire, la Politia Targu Mures, 

avand in vedere ca cunosc limba romana, m-au condus la un angajat 

care cunostea limba maghiara i-am explicat ce s-a intamplat, si m-au 

ajutat la formularea plangerii impotriva paratului. 

II. Motive de drept – a. norme comunitare si b. norme 
interne: 

II. a. Directia Politia Locala, Municipiul Targu Mures este o 

institutie publica deconcentrata, astfel incat ii sunt aplicabile prevederile 

legii administratiei publice locale privind asigurarea folosintei limbii 

maghiare in relatiile publice in acele judete, orase, unde procentul 

populatiei minoritare depaseste 20% din totalul populatiei. In municipiul 

Targu Mures procentul maghiarilor este de 46,8% conform 
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recensamantului din anul 2012. In temeiul art. 2 alin. 2 si art. 8 alin. 1 si 

2 din Hotararea Guvernului nr. 1206/2001 privind Norma de aplicare a 

dispoziţiilor privitoare la dreptul cetăţenilor aparţinând unei minorităţi 

naţionale de a folosi limba maternă în administraţia publică locală, 

cuprinse în Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, „Cetăţenii 

prevăzuţi la art. 1 au dreptul să se adreseze, oral sau în scris, 

autorităţilor administraţiei publice locale şi aparatului propriu al acestora 

şi în limba maternă.  

(2) Autorităţile administraţiei publice locale şi aparatul propriu de 

specialitate au obligaţia să răspundă solicitărilor atât în limba 

română, cât şi în limba maternă.  

Faptul ca subsemnatul sunt cetatean olandez, nu schimba cu nimic 

situatia de fapt si de drept, avand in vedere jurisprudenta Curtii 

Europene de Justitie. In calitate de Cetatean European am dreptul sa 

invoc in cazul in care ma aflu in aceleasi imprejurari de fapt, ca si 

cetatenii romani de etnie maghiara, aplicarea prevederilor legale, care s-

ar aplica in cazul unui cetatean roman de etnie maghiara. Ori, in speta 

de fata, la fel cum si in cauza Bickel si Franz c-274/2006, se aplica cu o 

totala coincidenta prevederile si statuarile Hotararii Curtii Europene de la 

Luxemburg, pe care o atasam, si care a statuat ca exista discriminare in 

cazul in care nu se acorda in aceleasi imprejurari de fapt un drept unui 

cetatean European, care s-ar acorda unui cetatean al statului membru. 

Citam din Hotararea susmentionata “ In contextul unei comunitati 

intemeiate pe principiul liberei circulatii a persoanelor si al libertatii de 

stabilire, protectia drepturilor si a faclitatilor persoanelor in domeniul 



5 

 

lingvistic are o importanta deosebita “ – (Hotararea din 11 iulie 1985, 

Mutsch, 137/84, Rec., p. 2681, pct. 11). 

Prin Hotararea Cowan din 2 februarie 1989, 186/87, Rec., p. 195, 

pct. 10, s-a interzis “ orice discriminare exercitata pe motiv de cetatenie 

“, art. 6 din Tratat impune o egalitate perfecta a tratamentului 

persoanelor, care se afla intr-o situatie reglementata de dreptul 

comunitar si a resortisantilor statului membru. Citam in 

continuare din hotararea susmentionata “ situatiile 

reglementate de dreptul comunitar le includ, in special, pe cele, 

care intra sub incidenta dreptului la libera prestare a serviciilor, 

conferit de art. 59 din Tratat. In conformitate cu jurisprudenta 

Curtii, acest drept include libertatea destinatarilor serviciilor de 

a merge in alt stat pentru a beneficia de un serviciu ( Hotararea 

Cowan citata anterior, pct. 15.) Astfel, intra sub incidenta art. 

59 din Tratat, toti resortisantii statelor membre, fara a beneficia 

de o alta libertata garantata de tratat, se deplaseaza in alt stat 

membru cu scopul de a beneficia de servicii pe teritoriul acestui 

stat sau avand dreptul sa primeasca astfel de servicii. Pct. 16 

din aceeasi hotarare, prevede ca “ in aceasta privinta 

posibilitatea cetatenilor Uniunii de a comunica intr-o anumita 

limba, cu autoritatile administrative si judiciare ale unui stat in 

aceleasi conditii, ca si resortisantii statului in cauza, este de 

natura sa faciliteze exercitarea libertatii de circulatie si de 

sedere in alt stat membru. ... Rezulta ca ... sunt indreptatite sa 

beneficieze de un tratament nediscriminatoriu in raport cu 

reesortisantii acestui stat, in temeiul art. 6 din Tratat, in ceea ce 
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priveste utilizarea limbilor, care sunt vorbite in statul 

respective.” 

II. b. In ceea ce priveste constatarea faptei de catre 

intimat: 

Procesul verbal este lovit de nulitate din mai multe 

considerente: 

1. Procesul verbal a fost " fabricat " ulterior desfasurarii 

evenimentelor, in vederea justificarii comportamentului abuziv al 

agentilor, subsemnatul nu am fost de fata la intocmirea 

procesului-verbal, nu mi s-a adus la cunostinta fapta 

retinuta ca fiind abatere, nu mi s-a adus la cunostinta ca 

as avea dreptul de a face " obiectiuni" in conformitate cu 

prevederile art. 16 alin. 7 din O.G. nr. 2 din 2001, sub 

sanctiunea nulitatii procesului verbal. Dovada ca nu mi s-a 

adus la cunostinta fapta retinuta ca fiind abatere de catre 

agenti, este tocmai faptul ca subsemnatul nu cunosc limba 

romana, sunt cetatean olandez, cunosc si vorbesc limba 

olandeza si limba maghira si ca nu a fost de fata nici un 

traducator autorizat care sa imi fi tradus cele intamplate la 

sediul politiei locale. Or, CEDO in HOTĂRÂREA din 4 octombrie 

2007 în Cauza Anghel împotriva României (Cererea nr. 

28183/03) Strasbourg, devenită definitivă la data de 

31.03.2008, a statuat ca ... „ procedura în cauză poate fi 

asimilată unei proceduri penale. Trebuie constatat, mai 

întâi, că dispoziţia a cărei încălcare a fost atribuită reclamantului 

avea un caracter general şi nu se adresa unui anumit grup de 

persoane ci tuturor cetăţenilor; ea le impunea un anumit 
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comportament şi însoţea această cerinţă cu o sancţiune care 

încerca în acelaşi timp să descurajeze şi să pedepsească 

(mutatis mutandis, Öztürk împotriva Germaniei, Hotărârea din 

21 februarie 1984, seria A nr. 73, par. 53). Curtea aminteşte că 

în materie penală problema administrării probelor trebuie 

analizată în lumina paragrafelor 2 şi 3 din art. 6. din Conventia 

europeana a drepturilor omului. Primul consacră principiul 

prezumţiei de nevinovăţie. El cere, între altele, ca 

îndeplinindu-şi funcţiile, membrii instanţei să nu plece de la 

ideea preconcepută că inculpatul a comis fapta atribuită; 

obligaţia prezentării probei revine acuzării şi îndoiala e 

folosită în avantajul acuzatului !!! ». De altfel, si 

inregistrarea celor intamplate, pe care le am scris si le 

prezentam anexat prezentei, dovedeste faptul ca nici nu 

era vorba despre aducerea la cunostinta subsemnatul a 

vreunei fapte, ce ar intruni vreo contraventie 

sanctionata ca atare de lege. Colegul meu, ziaristul 

olandez, la fel, poate sa dovedeasca acest lucru, adica 

faptul ca nu mi s-a adus la cunostinta fapta, pentru care 

am fost sanctionat contraventional deloc, nici in limba 

romana, pe care nu o inteleg, si nici in limba olandeza 

sau limba maghiara, pe care inteleg. 

2. In continuarea ideii aratate la pct. 1. privind natura procedurii 

contraventionale stabilita de CEDO in cauza Anghel contra 

Romania, redam art. 6 din Convenţie, care prevede 

următoarele: 
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« 1. Orice persoană are dreptul la judecarea în mod echitabil, în 

mod public şi într-un termen rezonabil a cauzei sale, de către o 

instanţă independentă şi imparţială, instituită de lege, care va 

hotărâ fie asupra încălcării drepturilor şi obligaţiilor sale cu 

caracter civil, fie asupra temeiniciei oricărei acuzaţii în materie 

penală îndreptată împotriva sa (...) 

2. Orice persoană acuzată de o infracţiune este 

prezumată nevinovată până ce vinovăţia sa va fi legal 

stabilită. 

3. Orice acuzat are, în special, dreptul : 

a) să fie informat, în termenul cel mai scurt, într-o limbă 

pe care o înţelege şi în mod amănunţit, asupra naturii şi 

cauzei acuzaţiei aduse împotriva sa ; 

b) să dispună de timpul şi de înlesnirile necesare pregătirii 

apărării sale ;(...) 

d) să întrebe sau să solicite audierea martorilor acuzării 

şi să obţină citarea şi audierea martorilor apărării în 

aceleaşi condiţii ca şi martorii acuzării ; 

Citam din Hotararea Anghel contra Romania (...) » În lumina 

criteriilor desprinse din jurisprudenţa sa constantă în materie (a 

se vedea, între altele, Ezeh şi Connors împotriva Regatului Unit 

al Marii Britanii [GC], nr. 39665/98 şi 40086/98, alin. 120, CEDO 

2003-X), Curtea consideră că, în ciuda naturii băneşti a 

sancţiunii efectiv aplicate reclamantului, suma sa mică şi natura 
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civilă a legii de pedepsire a contravenţiei respective, procedura 

în cauză poate fi asimilată unei proceduri penale. Trebuie 

constatat, mai întâi, că dispoziţia a cărei încălcare a fost 

atribuită reclamantului avea un caracter general şi nu se adresa 

unui anumit grup de persoane ci tuturor cetăţenilor; ea le 

impunea un anumit comportament şi însoţea această cerinţă cu 

o sancţiune care încerca în acelaşi timp să descurajeze şi să 

pedepsească (mutatis mutandis, Öztürk citat anterior, par. 53). 

Curtea aminteşte că în materie penală problema 

administrării probelor trebuie analizată în lumina 

paragrafelor 2 şi 3 din art. 6. Primul consacră principiul 

prezumţiei de nevinovăţie. El cere, între altele, ca 

îndeplinindu-şi funcţiile, membrii instanţei să nu plece de la 

ideea preconcepută că inculpatul a comis fapte atribuită; 

obligaţia prezentării probei revine acuzării şi îndoiala e folosită în 

avantajul acuzatului. În plus, aceasta trebuie să indice 

interesatului căror acuzaţii va face obiectul pentru a-i oferi 

ocazia de a-şi pregăti şi prezenta apărarea în consecinţă şi de 

oferi probe suficiente pentru a întemeia o declaraţie de vinovăţie 

(Barberà, Messegué şi Jabardo împotriva Spaniei, Hotărârea din 

6 decembrie 1988, seria A, nr. 146, pag. 33, par. 77; Bernard 

împotriva Franţei, Hotărârea din 23 aprilie 1998, Colecţia de 

hotărâri şi decizii 1998-II, pag. 879, par. 37)... » 

3. Dovada faptului ca nu mi s-a adus la cunostinta nici faptul ca 

pot face obiectiuni la procesul verbal incheiat ulterior 

desfasurarii evenimentelor, este tocmai faptul ca subsemnatul 

NU CUNOSC LIMBA ROMANA SI NU MI S-A ASIGURAT 
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TRADUCATOR AUTORIZAT, astfel incat nici nu puteam sa declar 

in limba romana faptul cu sunt cetatean european si a solicit 

comunicarea cu subsemnatul in limba maghiara. Avand in 

vederea ca nu cunosc deloc limba romana, nici nu puteam sa 

declar acest lucru, deci procesul verbal a fost incheiat cu 

falsificarea circumstantelor de fapt si a evenimentelor 

desfasurate. Or, neaducerea la cunostinta subsemnatului a 

dreptului de a face obiectiuni la proces verbal echivaleaza cu 

nulitatea procesului verbal, astfel incat acesta si din acest punct 

de vedere este nul. 

4. Porcesul verbal este lovit de nulitate si pentru faptul ca martorul 

Mircea Mihai nu a fost confruntat cu subsemnatul, nu mi s-a 

adus la cunostinta nici faptul, ca ar fi vreun martor, ca cine este 

acel martor si ce se dovedeste cu acel martor - agentul afirma 

ca «  am fost de fata la intocmirea procesului – verbal, ceea ce 

este o minciuna si nu corespunde adevarului –«, deci TREBUIA 

SA MA CONFRUNTE CU ACEASTA PERSOANA, ADICA CU 

ASA ZISUL MARTOR. Dar nu am fost confruntat cu nici o 

persoana, deoarece nu am fost de fata la intocmirea procesului 

verbal, in cei 30 minute cat am stat la sediul politiei locale –

aceasta jumatate de ceas include si durata solicitarilor mele 

repetate de a mi se asigura un vorbitor in limba maghiara - era 

si absolut imposibil sa se intocmeasca procesul verbal, sa imi 

aduca la cunostinta fapta, cu care am fost sanctionata, sa se 

identifice martorul, sa imi fi prezentat acel martor si confruntat 

cu subsemnatul!!! Cam 30 minute am stat la sediul politiei, 
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durata fiind dovedita de  transcrierea inregistrarii sonore in text, 

depus si atasat prezentei cereri de chemare in judecata.  

5. In cazul in care se va adeveri ca martorul indicat este agent 

constatator, in acest caz, si din acest punct de vedere este lovit 

de nulitate procesul verbal, deoarece agent constatator nu 

poate avea calitate de martor !!!, in temeiul art. 19 alin 2 din 

o.G. nr. 2/2001, republicat si actualizat 2014. 

6. In acelasi timp, va rog sa observati ca procesul verbal a fost 

intocmit la data de 24 decembrie 2013, dar nu mi s-a comunicat 

prin posta cu confirmare de primire, vezi Decizia Inaltei Curti de 

Casatii si de Justitie pronuntat in dosarul nr. 7/2013 pronuntata 

in sedinta publica, 10 iunie 2013, publicat in Monitorul Oficial nr. 

450 din 23 iulie 2013, data aparitiei 30 Iulie 2013 si care 

prevede ca Admite recursul in interesul legii formulat de 

procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de 

Casatie si Justitie si, in consecinta, In interpretarea si aplicarea 

dispozitiilor art. 27 teza I raportat la art. 14 alin. (1), art. 25 

alin. (2) si art. 31 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 

privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificarile si 

completarile ulterioare, stabileste ca: Modalitatea de 

comunicare a procesului-verbal de contraventie si a 

instiintarii de plata, prin afisare la domiciliul sau sediul 

contravenientului, este subsidiara comunicarii prin 

posta, cu aviz de primire.”  

In cazul subsemnatului, nu a fost comunicat procesul 

verbal nici prin posta cu aviz de primire, nici prin afisare 

la domiciliul subsemnatului, dovada in acest sens 
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raspunsul paratului la solicitarea noastra si comunicarea 

procesului verbal abia la data de 15 aprilie prin email la 

adresa avocatului ales al subsemnatului. 

7. Fapta descrisa in proces verbal nu este conforma celor 

intamplate in realitate, din inregistrarea Sonora reiese faptul 

ca subsemnatul am fost arestat, incatusat si dus intr-o camera 

separate, unde am fost lovit de unul dintre ofiterii, astfel incat 

fapta retinuta ca contraventie “ refuzul de a parasi sediul politiei 

locale “ nu a fost savarsita de mine, subsemnatul, fiind arestat 

ilegal, nici nu puteam sa parasesc sediul politiei, abia dupa 

incetarea starii ilegale de lipsire de libertate. 

8. Imediat dupa ce am iesit din incinta localitatii am depus 

plangere penala impotriva ofiterilor din cadrul politiei locale, 

plangere ce face obiectul dosarului penal nr. 28/P/2014 la 

Parchetul de pe langa Judecatoria Targu Mures. 

In probatiune: proba cu inscrisuri, inregistrarea sonora transcrisa 

in text, proba cu martor, ziaristul olandez, Jan Willem Oomen, angajatul 

NTR, 

In drept: art. 6 din Conventia Europeana a Drepturilor Omului. 

art. 16, art. 17, art. 19 din O.G. nr. 2/2001, precum si art. 3 alin. 1 din 

Legea nr. 61/1991, 

 

    LANDMAN GABOR 

    prin av. MENYHÁRT GABRIELLA ÉVA 

 

 

  ______________________________ 


