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DREPT PENAL 

 
 
 
 
 
          1. Nelegalitate. Greșita reținere a dispozițiilor art. 36 alin. 1 și 3 
Cod penal (contopirea pedepselor pentru infracțiuni concurente) in 
calea de atac. 

 
 Potrivit art. 36 alin. 1 cod penal, dacă infractorul condamnat definitiv este judecat 
ulterior pentru o infracţiune concurentă, se aplică disp. art. 34 şi 35 cod penal. Prin decizia nr. 
70/17.07.2008 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în recurs în interesul legii, s-a stabilit ca 
„instanţele de control judiciar nu pot dispune direct in căile de atac, contopirea pedepsei 
aplicate pentru infracţiunea care a făcut obiectul judecaţii, cu pedepse aplicate infracţiunilor 
concurente pentru care există o condamnare definitivă, in cazul in care contopirea nu a fost 
dispusă de către prima instanţa”. In aceste condiţii, rezultă că instanţa de fond trebuie să 
dispună in mod efectiv contopirea pedepselor, pentru ca acest lucru să poată fi verificat în căile 
de atac. 

 
Examinând actele și lucrările dosarului, instanţa constată că prin sentinţa  

penală nr.1463/20.12.2009 pronunţată de Judecătoria Constanța, în dosarul penal 
nr. 11705/212/2008, s-a  hotărât: 

În baza art. 182 alin. 2 C.pen. pentru săvârşirea infracţiunii de vătămare 
corporală gravă, a fost condamnat inculpatul A.V.I.N.  la o pedeapsă de 2 (doi) ani 
închisoare.    
           În baza art.81 C.pen. a fost suspendată condiţionat executarea pedepsei 
aplicată inculpatului A.V.I.N. pe o durată de 4 ani, termen de încercare stabilit în 
condiţiile art.82 C.pen. 
           În baza art.71 C.pen. s-a interzis inculpatului drepturile prevăzute de art.64 
lit.a, teza a doua şi lit. b C. pen. şi în baza art.71 alin.5 C.pen. suspendă executarea 
pedepselor accesorii pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei. 
           În baza art.359 C.pr.pen. s-a atras atenţia inculpatului asupra consecinţelor 
nerespectării art.83 C.pen. privitor la revocarea suspendării condiţionate a 
executării pedepsei. 
            A fost admisă în parte acţiunea civilă formulată de partea civilă Ş.G. 
           În baza art.14 raportat la art.346 alin.1 C. pr.pen. şi art.998-999 C.civil a 
fost obligat inculpatul A.V.I.N. la plata  către partea civilă Ş.G. a sumei de 2564,13 
lei, cu titlu de daune materiale şi suma de 1.500 euro în echivalent lei la data plăţii, 
cu titlu de daune morale şi respinge restul pretenţiilor morale şi materiale. 
           În baza art.193 C.pr.pen.a fost obligat inculpatul A.V.I.N. la plata către 
partea civilă Ş.G. a sumei de 1.190 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare, reprezentând 
onorariu avocat. 



 5

           În baza art.191 alin.1 C.pr.pen.  a fost obligat inculpatul A.V.I.N. la plata 
sumei de  1700 lei cu titlu de cheltuieli judiciare către stat. 
           În baza art.189 C.pr.pen. onorariu apărător oficiu (M.T.) în cuantum de 100 
lei a fost avansat din  fondurile Ministerului Justiţiei către Baroul Constanţa. 

Pentru a pronunţa această sentinţă penală, instanţa de fond a reţinut 
următoarele: 
          Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanţa 
nr.1600/P/2007 din data de 28.05.2008, înregistrat pe rolul acestei instanţe sub nr. 
11705/212/2008, din 06.06.2008 a fost trimis în judecată inculpatul A.V.I.N. sub 
aspectul săvârşirii infracţiunii de vătămare corporală din culpă prevăzută de art.182 
alin.2 C.pen.   
          S-a reţinut prin actul de sesizare în esenţă, în fapt, că inculpatul A.V.I.N. la 
data de 03.02.2007 l-a lovit cu un corp dur contondent pe partea civilă Ş.G., 
producându-i leziuni care au necesitat 25 zile de îngrijiri medicale, care i-au pus 
viaţa în primejdie, prin insuficienţă respiratorie acută-hemotorax. 
           Pe parcursul urmăririi penale au fost administrate următoarele mijloace de 
probă: proces verbal de sesizare, proces verbal de cercetare şi planşe foto, planşa 
foto reprezentând articolele de îmbrăcăminte purtate de partea vătămată Ş.G. în 
timpul agresiunii, procese verbale de prezentare pentru recunoaştere şi planşe foto, 
proces verbal de consemnarea declaraţiei părţii vătămate, plângerea şi declaraţiile 
acestuia, certificat medico-legal nr.199/T/07.02.2007, reexaminare medico-legală 
din 20.02.2007, declaraţiile martorilor G.C. s.a., la care se adaugă declaraţiile 
inculpatului, care a recunoscut şi regretat săvârşirea faptei. 
           Pe parcursul cercetării judecătoreşti a fost audiat inculpatul A.V.I.N., care a 
dat dovadă de sinceritate, cu motivarea că la-a lovit pe partea vătămată cu acea 
brichetă, care avea un cuţitaş, dar de frică, partea civilă Ş.G., martorii T.A., Ş.I., 
propuşi prin  rechizitoriu, şi martorul D.M. 
           Cu privire la martorii O.M.D. şi G.C., deşi au fost legal citaţi nu s-au 
prezentat, iar mandatele de aducere emise nu s-au soluţionat cu prezentarea 
persoanelor vizate, neputând fi executate, O.M.D. nefiind găsit la domiciliu, iar 
pentru G.C. rezultând că este plecat dinţă în Anglia, astfel că s-au avut în vedere 
declaraţiile date de aceştia în faza urmăririi penale. 
            Partea vătămată Ş.G. a formulat pretenţii civile faţă de inculpat cu suma de 
15.000 euro, din care 1.000 euro daune materiale şi 14.000 euro, daune morale. 
          În dovedirea pretenţiilor materiale, partea civilă a mai solicitat şi i s-a 
încuviinţat proba cu acte, constând în bilet de ieşire din spital, chitanţe, reţete, 
decont cheltuieli, bilet de trimitere, bilet de externare, bilet radiologic şi un CD cu 
investigaţie computer tomograf. 
          Partea civilă Ş.G. a depus chitanţă reprezentând onorariu apărător în 
cuantum de 1.190 RON. 
          Din fişa de cazier judiciar rezultă că inculpatul a mai suferit o condamnare.   
         Analizând probele administrate pe parcursul urmăririi penale şi pe parcursul 
cercetării judecătoreşti, instanţa a reţinut următoarea situaţie de fapt: 
        În seara de 03.02.2007, inculpatul A.V.I.N., împreună cu prietenul său G.C. se 
aflau la chioşcul „Telegraf”, aflat în partea stângă a Dispeceratului pentru tramvaie 
din zona Gării CFR. Constanţa. 
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       Deoarece o cunoşteau pe vânzătoarea acelui chioşc, respectiv martora T.A., li 
s-a permis să stea în interior şi să consume câte o bere. 
        Aceştia l-au văzut, la un moment dat pe martorul O.D., astfel că au ieşit din 
chioşc pentru a vorbi cu acesta. După ce au discutata cu acesta, cei doi au revenit 
în chioşc, O.D. rămânând afară, deoarece îl văzuse pe Ş.I. care venea, pe care îl 
cunoştea, acesta fiind însoţit de fratele său-partea vătămată Ş.G. 
          Ş.I. a intrat în chioşc, iar fratele acestuia, partea vătămată a rămas afară să 
vorbească cu martorul O.D. În acelaşi timp inculpatul, împreună cu prietenul 
acestuia G.C. au ieşit din chioşc şi au stabilit cu O.D. să se vadă a doua zi. Cu 
această ocazie, partea vătămată l-a apucat de mână pe inculpat, motiv pentru care 
G.C. l-a împins pe partea vătămată, care s-a dezechilibrat. 
        Fratele părţii vătămate, numitul Ş.I. a ieşit din chioşc, a început să fugă după 
G.C., iar partea vătămată a fugit după inculpat, care o luase la fugă spre zona staţiei 
de autobuze. După ce a trecut de liniile de tramvai, inculpatul a fost ajuns din urmă 
de partea vătămată Ş.G., care l-a prins de picior. 
         Inculpatul, observând că vine spre el şi martorul Ş.I. şi nu reuşea să scape de 
Ş.G., a scos o brichetă prevăzută la un capăt cu o lamă metalică de aproximativ 3-4 
cm lungime şi 2 cm lăţime şi l-a lovit cu acesta pe partea vătămată o singură dată 
în zona omoplatului drept. 
         În timp ce partea vătămată era la sol, inculpatul a fugit. 
         Conform certificatului medico-legal nr.199/T/07.02.2007 partea vătămată 
Ş.G. a prezentat leziuni traumatice care au putut fi produse prin lovire cu corp 
tăietor-înţepător şi corpuri dure, pentru care a necesitat 12-14 zile îngrijiri 
medicale. În urma reexaminării medico-legale din 20.02.2007 s-a constatat că 
acesta necesită circa 25 zile îngrijiri medicale, leziuni care i-au pus viaţa în 
primejdie, prin insuficienţă respiratorie acută-hemotorax. 
            Această situaţie de fapt a fost reţinută pe baza declaraţiilor inculpatului-
care a recunoscut săvârşirea faptei, cu motivarea că la-a lovit pe partea vătămată cu 
acea brichetă, care avea un cuţitaş dar de frică, iar partea vătămată îl ţinea de 
picioare, la care se adaugă declaraţiile părţii civile, declaraţiile martorilor T.A., 
Ş.I., martorul D.M., împreună cu proces verbal de sesizare, proces verbal de 
cercetare şi planşe foto, planşa foto reprezentând articolele de îmbrăcăminte 
purtate de partea vătămată Ş.G. în timpul agresiunii, procese verbale de prezentare 
pentru recunoaştere şi planşe foto, proces verbal de consemnarea declaraţiei părţii 
vătămate, plângerea şi declaraţiile acestuia, certificat medico-legal 
nr.199/T/07.02.2007, reexaminare medico-legală din 20.02.2007, fiind dovedită 
vinovăţia inculpatului A.V.I.N. pentru infracţiunea faţă de care s-a dispus trimitere 
sa în judecată. 
         Explicaţia oferită de inculpat că a lovit partea vătămată „de frică” nu poate fi 
primită şi nici scuzabilă, deoarece obiectul tăietor-înţepător reprezenta o „apărare” 
disproporţională faţă de starea pe care dorea să o evite prin fugă. 
         Se are în vedere, în egală măsură, şi faptul că partea vătămată, împreună cu 
fratele acestuia au fugit după inculpat, provocându-i totuşi acestuia un sentiment de 
teamă, aspecte ce se vor avea în vedere la individualizarea pedepsei şi la 
soluţionarea laturii civile. 
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         În drept, fapta inculpatului A.V.I.N. care, în data de 03.02.2007, l-a lovit cu 
un corp dur contondent pe partea civilă Ş.G., producându-i leziuni care au necesitat 
25 zile de îngrijiri medicale, care i-au pus viaţa în primejdie, prin insuficienţă 
respiratorie acută-hemotorax, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de 
vătămare corporală din culpă prevăzută de art.182 alin.2 C.pen.   
          Din analiza fişei de cazier judiciar, rezultă că inculpatul a mai suferit o altă 
condamnare. 
          La stabilirea şi individualizarea pedepsei aplicate inculpatului A.V.I.N., 
instanţa a avut în vedere criteriile generale de individualizare prevăzute de artr.72 
C.pen., respectiv dispoziţiile părţii generale a codului penal, limitele de pedeapsă 
prevăzute de partea specială, gradul pericol social care rezultă din modalitatea 
concretă de comitere a faptei de către inculpat – care l-a lovit cu un corp dur 
contondent pe partea civilă Ş.G., producându-i leziuni care au necesitat 25 zile de 
îngrijiri medicale - dar şi de atitudinea părţii vătămate care a fugit, împreună cu 
fratele său după inculpat, fiind un raport de doi la unu, astfel că s-a  aplicat 
inculpatului pedeapsa sub forma minimului special, de 2(doi) ani închisoare. 
        Având în vedere că inculpatul a recunoscut săvârşirea faptei, atitudinea părţii 
vătămate, care a fugit cu fratele său după inculpat, provocându-i acestuia o stare de 
teamă, instanţa a apreciat că scopul educativ al pedepsei poate fi atins şi fără 
privare de libertate. 
       În consecinţă, în baza art.81 C.pen. se impune suspendarea condiţionată a 
executării pedepsei aplicată inculpatului pe o durată de 4 ani, termen de încercare 
stabilit în condiţiile art.82 C.pen. 
       Asupra laturii civile a cauzei: 
       Partea vătămată Ş.G. a formulat pretenţii civile faţă de inculpat cu suma de 
15.000 euro, din care 1.000 euro daune materiale şi 14.000 euro, daune morale.  
        În baza art.14 raportat la art.346 alin.1 C. pr.pen. şi art.998-999 C.civil a fost 
obligat inculpatul A.V.I.N. la plata  către partea civilă Ş.G. a sumei de 2564,13 lei, 
cu titlu de daune materiale-conforn actelor justificative depuse la dosar şi a sumei 
de 1.500 euro în echivalent lei la data plăţii, cu titlu de daune morale şi s-au respins 
restul pretenţiilor materiale solicitate, deoarece, din probele administrate în cauză, 
partea civilă nu a făcut dovada unui prejudiciu material cert sub aspectul existenţei 
şi al posibilităţilor de evaluare, sarcina probei revenind acestuia, conform art.1169 
Cod civil. 
           S-au respins şi restul pretenţiilor morale solicitate deoarece au fost apreciate 
excesive, raportat la modul concret de comitere al faptei, inculpatul a aplicat o 
singură lovitură părţii vătămate, s-a avut în vedere numărul relativ scăzut de zile de 
îngrijiri medicale, ca şi atitudinea părţii vătămate care a fugit, împreună cu fratele 
său după inculpat, fiind un raport de doi la unu, situaţie care l-a făcut să se teamă 
pe inculpat, care a lovit partea vătămată, putând însă să evite acest gest, să solicite 
ajutor ori să riposteze într-un mod adecvat.  
 Prin decizia penală nr. 284 din data de 22.06.2010 a Tribunalului 
Constanţa, s-a dispus: 

„În baza art.369 Cod.proc.pen. 
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 Ia act de retragerea apelului declarat de apelantul inculpat A.V.I.N. împotriva 
sentinţei penale nr.1463/30.12.2009 pronunţată de Judecătoria Constanţa în dosarul 
penal nr.11705/212/2008. 
 În baza art.379 pct.2 lit.a Cod.proc.pen. 
 Admite, ca fondat, apelul declarat de PARCHETUL DE PE LÂNGĂ 
JUDECĂTORIA CONSTANŢA împotriva sentinţei penale nr. 1463/30.12.2009 
pronunţată de Judecătoria Constanţa în dosarul penal nr.11705/212/2008. 
 Desfiinţează sentinţa penală apelată şi rejudecând dispune: 
 Înlătură din sentinţa penală apelată dispoziţiile art.81 Cod.pen., art.82 
Cod.pen., art.71 alin.5 Cod.pen., art.359 Cod.proc.pen. şi art.83 Cod.pen. 
 În baza art.36 alin.1 Cod.pen. 
 Contopeşte pedeapsa de 2(doi) ani închisoare aplicată inculpatului A.V.I.N. 
prin sentinţa penală apelată, pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art.182 alin.2 
Cod.pen. cu pedeapsa de 3 (trei) ani închisoare aplicată aceluiaşi inculpat prin 
sentinţa penală nr. 29/15.01.2010 a Judecătoriei Constanţa, definitivă prin decizia 
penală nr. 96/05.03.2010 a Tribunalului Constanţa în pedeapsa cea mai grea; în 
final inculpatul A.V.I.N. execută pedeapsa de 3 (trei) ani închisoare. 
 În baza art.36 alin.3 Cod.pen. 
 Deduce din pedeapsa rezultantă de 3 (trei) ani închisoare perioada executată 
cu începere de la data de 22.09.2009 la zi. 
 Anulează mandatul de executare nr.32/2010 emis în baza sentinţei penale nr. 
29/15.01.2010 a Judecătoriei Constanţa, definitivă prin decizia penală nr. 
96/05.03.2010 a Tribunalului Constanţa şi dispune emiterea unui nou mandat de 
executare la rămânerea definitivă a prezentei decizii. 
 Menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei penale apelate. 
 În baza art.189 Cod.proc.pen. 
 Suma de 200 lei reprezentând onorariul de avocat din oficiu, în favoarea 
avocat Sarafu Mihai, se avansează din fondurile M.J.L.C. către Baroul Constanţa. 
 În baza art.192 alin.2 Cod.proc.pen. 
 Obligă apelantul inculpat A.V.I.N. la plata sumei de 270 lei cu titlu de 
cheltuieli judiciare în folosul statului.” 
 Pentru a pronunţa această hotărâre, tribunalul a reţinut următoarele: 

S-a constat că prima instanţă a reţinut în mod corect situaţia de fapt şi 
încadrarea juridică a faptei. 

Inculpatul A.V.I.N. a fost trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii 
prev. de art.182 alin.2 Cod.pen., reţinându-se în sarcina sa că, la data de 
03.02.2007, l-a lovit cu un corp contondent pe partea vătămată Ş.G. cauzându-i 
leziuni ce au necesitat pentru vindecare un număr de 25 de zile de îngrijiri 
medicale şi care i-au pus viaţa în primejdie.  

Atât în cursul urmăririi penale, cât şi în faza cercetării judecătoreşti, 
inculpatul a avut o atitudine sinceră, recunoscând că i-a aplicat părţii vătămate o 
lovitură cu un cuţit de la o brichetă, motivând că a procedat astfel pentru că i-a fost 
frică, întrucât partea vătămată a alergat după el şi l-a prin de picioare. 

Susţinerile inculpatului nu sunt confirmate de celelalte probe, partea 
vătămată Ş.G. arătând că după ce inculpatul i-a aplicat lovitura cu acel cuţit a 



 9

încercat să fugă după el pentru a-l prinde, însă nu a mai avut putere, reuşind doar 
să-l prindă de pantaloni. 

Din analiza întregului material probator administrat în cursul procesului 
penal, coroborat şi cu declaraţiile inculpatului, rezultă cu certitudine că acesta se 
face vinovat de săvârşirea infracţiunii reţinute în sarcina sa. 

La stabilirea şi aplicarea pedepsei instanţa a avut în vedere criteriile generale 
de individualizare, prev. de art.72 Cod.pen., respectiv gradul concret de pericol 
social al infracţiunii săvârşite apreciat prin prisma împrejurărilor şi a modalităţii 
concrete de comitere, a urmărilor produse, a datelor ce caracterizează persoana 
inculpatului, în prezent aflat în executarea unei pedepse de 3 ani închisoare aplicată 
aceluiaşi inculpat prin sentinţa penală nr.29/15.01.2010 a Judecătoriei Constanţa, 
definitivă prin decizia penală nr.96/05.03.2010 a Tribunalului Constanţa. 

Apreciem că instanţa de fond a făcut o corectă individualizare a pedepsei ce 
i-a fost aplicată inculpatului, ţinând cont de circumstanţele reale în care a fost 
comisă infracţiunea şi de circumstanţele personale ale acestuia, pedeapsă care 
răspunde cerinţelor prev. de art.52 Cod.pen., privind scopul preventiv educativ, 
neimpunându-se redozarea în sensul majorării cuantumului acesteia. 

Considerăm însă că, în condiţiile în care inculpatul se află în prezent în 
executarea unei pedepse privative de libertate de 3 ani închisoare pentru săvârşirea 
unei infracţiuni concurente cu infracţiunea din prezenta cauză, nu se justifică 
aplicarea dispoziţiilor art.81 Cod.pen. privind suspendarea condiţionată a 
executării pedepsei. 

Prin decizia nr.70/15.10.2007 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, 
admiţându-se recursul în interesul legii s-a stabilit că instanţele de control judiciar, 
nu pot dispune direct în căile de atac, contopirea pedepsei aplicate pentru 
infracţiunea care a făcut obiectul judecăţii, cu pedepse aplicate infracţiunilor 
concurente pentru care există o condamnare definitivă, în cazul în care contopirea 
nu a fost dispusă de către prima instanţă. 

Apreciem că această decizie nu are aplicabilitate în prezenta cauză, întrucât 
prima instanţă făcând aplicarea dispoziţiilor art. 81 Cod. pen. şi dispunând 
suspendarea condiţionată a executării pedepsei aplicate nu avea cum să mai facă 
aplicarea dispoziţiilor art.36 alin.1 Cod.pen. 

În condiţiile în care însă instanţa de apel a considerat că se impune ca 
pedeapsa aplicată inculpatului să se execute în regim privativ de libertate şi a 
constatat totodată că acesta mai are o condamnare definitivă pentru o infracţiune 
concurentă, considerăm că nu există nici un impediment în a se dispune aplicarea 
dispoziţiilor art.36 alin.1 Cod.pen. referitoare la contopirea pedepselor.   
  In termen legal, Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanta a declarat 
recurs prin care critică decizia pronunţată în apel, ca fiind nelegală si netemeinică, 
sens in care solicită casarea deciziei in parte şi rejudecând, să se înlăture aplicarea 
dispoziţiilor art. 36 al. 1 şi 3 cod penal, cât şi cele privind anularea mandatului de 
executare a pedepsei. 
 Al doilea motiv de recurs vizează greşita individualizare a pedepsei in raport 
de împrejurările în  care a fost comisă fapta, cât şi de necesităţile de reeducare pe 
care le reclamă persoana inculpatului. 
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 Examinând legalitatea şi temeinicia recursului declarat in raport de 
criticile formulate, cât şi din oficiu, curtea constată că recursul declarat de 
parchet este întemeiat in parte. 
 Cu ocazia soluţionării apelului, de către Tribunalul Constanţa, s-a apreciat că 
în cauză sunt aplicabile dispoziţiile art. 36 alin. 1 cod penal, referitoare la 
contopirea pedepselor. De asemenea, s-a arătat ca decizia penală nr. 70/15.10.2007 
a I.C.C.J.  nu-şi are aplicabilitatea in speţa de faţă, întrucât  „înlăturând 
prevederile art. 81 şi 82 cod penal inculpatul din prezenta cauza A.V.I.N. are de 
executat 2 pedepse privative de libertate (din care una este definitiva, iar cea de-a 
doua este pedeapsa din aceasta cauza) astfel ca nu este nici un impediment in a 
se dispune aplicarea disp. art.36 al. 1 cp referitoare la contopirea pedepselor”. 
 Potrivit art. 36 al. 1 cod penal, daca infractorul condamnat definitiv este 
judecat ulterior pentru o infracţiune concurenta, se aplica disp. art. 34 şi 35 cod 
penal. Prin decizia nr. 70/17.07.2008 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în recurs 
în interesul legii, s-a stabilit ca „instanţele de control judiciar nu pot dispune 
direct in căile de atac, contopirea pedepsei aplicate pentru infracţiunea care a 
făcut obiectul judecaţii, cu pedepse aplicate infracţiunilor concurente pentru 
care există o condamnare definitivă, in cazul in care contopirea nu a fost 
dispusă de către prima instanţa”. In aceste condiţii, rezultă ca instanţa de fond 
trebuie să dispună in mod efectiv contopirea pedepselor, pentru ca acest lucru să 
poată fi verificat în căile de atac. 
 Pe cale de consecinţa, prin admiterea recursului, se vor înlătura din decizia 
Tribunalului Constanta aplicarea dispoziţiilor art. 36 al. 1 şi 3 cod penal şi, 
totodată, dispoziţiile referitoare la anularea mandatului de executare nr. 32/2010 
emis de Judecătoria Constanta, şi emiterea unui mandat de executare la rămânerea 
definitivă a prezentei decizii. 
 Cu privire la cea de-a doua critica privind greşita individualizare a pedepsei 
aplicate, curtea constată că este nefondată. Astfel, instanţa de fond şi instanţa de 
apel, la stabilirea şi aplicarea pedepsei, au avut in vedere gradul concret de pericol  
social al infracţiunii comise, cât şi datele ce caracterizează persoana inculpatului, 
acesta aflându-se in prezent in executarea unei pedepse de 3 ani închisoare, 
aplicată prin sentinţa penală nr. 29/15.01.2010 a Judecătoriei Constanta, definitivă 
prin decizia penală nr. 96/5.03.2010 a Tribunalului Constanta. 
 In raport de circumstanţele reale în care a fost comisă infracţiunea, cât şi de 
circumstanţele personale ale inculpatului, pedeapsa aplicată de 2 ani închisoare 
răspunde cerinţelor prevăzute de art. 52 cod penal, prin scopul preventiv educativ, 
neimpunându-se majorarea cuantumului acestuia. 

Ca atare, Curtea, în temeiul art. 38515 pct. 2 lit. d cod procedură penală, va 
admite recursul declarat de PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL 
CONSTANŢA, va casa în parte decizia penală recurată şi, rejudecând, va face 
aplicarea art. 37 lit. b cod penal, va înlătura din decizie dispoziţiile privind 
aplicarea art. 36 alin 1 şi alin 3 cod penal şi cele privind anularea mandatului de 
executare a pedepsei nr 32/2010 emis de Judecătoria Constanţa şi emitere a unui 
nou mandate de executare la rămânerea definitivă a deciziei. 

 În temeiul art. 189 cod procedură penală, va dispune plata din fond MJLC a 
onorariului cuvenit apărătorului din oficiu, avocat C.A.M. în sumă de 50 lei.  
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În temeiul art. 192 alin. 3 cod procedură penală, cheltuielile  judiciare 
avansate de către stat în procesul penal vor rămâne în sarcina acestuia. 

Dosar nr. 11705/212/2008 
Decizia penală nr. 8/P/11.01.2011 
Judecător redactor Zoita Frangu 

 
 

          2. Reținerea greșită a circumstanțelor atenuante prevăzute de 
art. 74 alin. 1 lit. a, c Cod penal si art. 76 alin. 1 lit. c Cod penal in 
sarcina inculpatului. Lipsa antecedentelor penale și conduita 
procesuală corectă nu sunt suficiente pentru a putea beneficia de 
reducerea pedepsei. 
 

Argumentele prezentate pentru reţinerea de circumstanţe atenuante în favoarea inculpatului 
nu sunt suficiente în condiţiile în care conduita bună invocată vizează exclusiv lipsa antecedentelor 
penale şi conduita procesuală corectă anterior comiterii faptei. 

Instanţa are posibilitatea de a reţine în favoarea inculpatului una dintre circumstanţele 
atenuante judiciare prev. de art. 74 alin. 1 C. pen., dar numai în măsura în care consideră că 
împrejurarea ce ar putea constitui circumstanţă atenuată rezultă din dosarul cauzei şi relevă 
pericolul social mai redus al faptei sau făptuitorului. 

Lipsa antecedentelor penale constituie starea normală a unei persoane, conformarea 
firească la valorile sociale ocrotite de legea penală şi nu poate justifica reţinerea vreunei 
circumstanţe atenuante judiciare, nicidecum  nu este un merit al persoanei, aşa că în raport de 
faptele comise nu se justifică reţinerea circumstanţei atenuante prev. de art.  74 alin. 1 lit. a C. 
pen. 

Circumstanţa atenuantă judiciară prev. de art. 74 alin. 1 lit. c C. pen. poate fi reţinută în 
raport de atitudinea infractorului după săvârşirea infracţiunii, rezultând din prezentarea sa în faţa 
autorităţii, comportarea sinceră în cursul procesului, înlesnirea descoperirii ori arestării 
participanţilor. Cele trei ipostaze care exprimă atitudinea infractorului trebuie privite cumulativ, 
pentru a avea valenţa unei circumstanţe atenuante judiciare. Doar prezenţa inculpatului în faţa 
organelor judiciare, în condiţiile în care nu a avut o comportare sinceră, nu a înlesnit 
descoperirea ori arestarea participanţilor (nefiind cazul în speţă), raportat şi la numărul şi 
circumstanţele reale de comitere a faptelor, nu impune reţinerea circumstanţei atenuante prev. de 
art. 74 alin. 1 lit. c C. pen.  

 
Prin sentinţa penală nr. nr.150/p/26.01.2010 pronunţată de Judecătoria 

Medgidia în dosarul penal nr.1346/256/2009 s-a hotărât: 
A fost condamnat inculpatul P.R.: 
la pedeapsa de 3 ani închisoare, in baza prev. art. 208 alin. 4 – 209 alin. 1 lit. e 

şi g C.pen, cu aplic. prev. art. 33 lit. a Cp: 
În baza prev. art. 86 alin. 1 din OUG nr. 195/2002, cu aplic. prev. art. 33 lit. a 

Cp: la pedeapsa de 1 an închisoare. 
În baza prev. art. 89 alin. 1 din OUG nr. 195/2002, cu aplic. prev. art. 33 lit. a 

Cp: la pedeapsa de 1 an închisoare 
În baza prev. art. 34 alin. 1 lit. b Cp: 
A aplicat inculpatului pedeapsa cea mai grea, urmând ca acesta să execute 3 

ani închisoare. 
În baza art. 71 Cod Penal: 
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Au fost interzise condamnatului, pe durata executării pedepsei, exercitarea 
drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza a II-a, b şi c Cod Penal. 

În baza art. 861 alin. 2 Cp: 
A fost suspendată executarea pedepsei sub supraveghea inculpatului pe durata 

unui termen de incercare de 5 ani. 
În baza prev. art. 863 Cpp: 
Pe durata termenului de încercare, condamnatul trebuie să se supună 

următoarelor măsuri de supraveghere 
a) să se prezinte, la datele fixate, la Serviciul de protecţie a victimelor şi 

reintegrare socială a infractorilor Constanţa;  
b) să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă 

şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea;  
c) să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă;  
d) să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele lui de 

existenţă.  
S-a facut aplic. prev. art. 863  alin. 2 Cpp. 
În baza prev. art. 71 alin 5 Cp: 
Pe durata suspendării sub supraveghere a executării pedepsei închisorii se 

suspendă şi executarea pedepsei accesorii 
În baza art. 359 Cpp cu referire la art. 83 cod penal şi art. 864 Cp rap la art.: 
A fost atrasă atentia condamnatului asupra cazurilor de revocare a suspendarii 

sub supraveghere  a executarii pedepsei. 
În baza art. 191 Cpp: 
A fost obligat condamnatul la plata catre stat a sumei de 1500 RON cu titlu de 

cheltuieli judiciare. 
Pentru a pronunţa această hotărâre, instanţa de fond a avut în vedere 

următoarele: 
Prin rechizitoriul nr. 52/P/2009 din data de 13.03.2009 al parchetului de pe 

lângă Judecătoria Medgidia, s-a pus în mişcare acţiunea penală şi s-a dispus 
trimiterea în judecată a inculpatului P.R., pentru săvârşirea infracţiunilor de furt 
calificat prev. de art. 208(4) – 209(1) lit. e şi g cod penal, conducere fără permis, 
prev. de art. 86 al.1 din OUG 195/2002 republicată şi părăsirea locului accidentului, 
prev. de art. 89 alin. 1 din OUG nr. 195/2002, cu aplic. art. 33 lit. a cod penal. 

S-a reţinut că, în data de 25.12.2008, inculpatul, după ce şi-a însuşit, fără 
drept, prin deposedare ilicită, folosinţa autoturismului Dacia, a condus acest 
autovehicul pe drumurile publice, fără a avea permis de conducere, ocazie cu care a 
provocat un accident rutier şi apoi a părăsit locul impactului fără a anunţa organele 
de poliţie. 

Instanţa de fond a mai reţinut ca autoturismul  in cauza este proprietatea 
numitului B.S., care, fiind plecat in afara tarii i-a lăsat spre folosinţa cumnatului sau, 
M.V. In perioada sărbătorilor de iarna, acesta din urma, plecând la rândul sau in a 
afara tarii, a lăsat autoturismul spre îngrijire si folosinţa lui S.A., care urma sa-l 
utilizeze ca un bun proprietar. In seara de 25.12.2008, in jurul orelor 20:00, S.A. a 
mers cu autoturismul in cauza pe str. S. din Medgidia, la domiciliul prietenei sale, 
I.L., pentru a petrece Crăciunul. La petrecere, se afla si inculpatul care, potrivit 
propriei declaraţii, a consunat aproximativ 200 ml bere cu alcool. In jurul orelor 
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21.00, inculpatul s-a hotărât sa meargă la prietena sa. care domiciliază la o distanta de 
aproximativ 500 metri, la un imobil de pe str. M. Profitand de faptul la S.A. se afla cu 
prietena sa in alta încăpere, inculpatul s-a asigurat ca nu-1 vede nimeni si a luat 
cheile autoturismului de pe masa, fara consimtamantul nimanui, dupa care s-a urcat 
la volan, a pornit motorul si a demarat de pe str. S. pana pe str. M., la prietena sa. 
Dupa aproximativ 30 de minute, inculpatul s-a pus iarasi in miscare, intentionand 
sa ajunga inapoi la petrecere. Acesta, fiind tot singur in autoturism, a virat dreapta 
pe str. T. si apoi iarasi dreapta pe str. D., mergand catre Primarie. Dupa ce a condus o 
distanta totala de aproximativ 1 kilometru, pe fondul lipsei îndemânării, al neatentiei 
in conducere (a aruncat o tigare pe geam) si al vitezei neadaptate la carosabilul 
umeed, inculpatul a pierdut controlul directiei si a intrat in coliziune frontal a cu un 
stalp din beton, aflat in partea stanga a sensului sau de mers în afara partii 
carosabile. Nepurtand centura de siguranta, inculpatul a fost vatamat usor in zona 
fetei. Dupa impact, acesta a luat cheile din contact si a parasit locul faptei fara a 
anunta utoritatile si fara a avea incuviintarea acestora, mergand inapoi pe str. S., la 
domiciliul numitei Î.L. Aici, s-a spalat pe fata, i-a relatat lui S.A. cele petrecute, dupa 
care a plecat la domiciliul sau pentru a le spune parintilor ispravile sale. Cu ajutorul 
lui S.A., sosit ulterior la fata locului, lucratorii de Politie au reusit sa-l identifice pe 
conducătorul auto implicat in accident in persoana inculpatului. Desi la domiciliu a 
ajuns intr-un timp relativ scurt de la producerea accidentului, pana  la ora 00:30 cand 
a fost contactat telefonic si chemat la sediul Politiei, inculpatul nu a anunţat prin nici 
un mijloc de comunicare autorităţile si nici nu s-a prezentat la sediul Politiei pentru a 
relata cele întâmplate. Acesta nu s-a deplasat nici la vreo unitate medicala. Dupa ce 
s-a prezentat la sediul Politiei Medgidia, inculpatul a fost testat cu etilotestul 
«Drager», rezultatul fiind de 0.18 mg/1 alcool pur in aerul respirat valoare care, 
potrivit declaraţiei sale, reprezintă cantitatea de bere consumata înainte de accident. 

La dosarul cauzei a fost atasata si adresa nr. 40106 din 09.01,2009, emisa de 
S.P.C.R.P.C.I.V. Constanta, potrivit cu care inculpatul nu posedă permis de 
conducere pentru nicio categorie de autovehicule. 

Declaratiile inculpatului sunt contrazise de declaratiile declaraţiei martorului 
Ş.A. care arată că nu i-a imanat cheile pentru a se deplasa cu maşina ci pentru a 
eridica ceva din autoturism. 

În final, declaraţia inculpatului cum că ar fi luat maşina cu permisiunea 
paznicului de fapt al acesteia nu este susţinută de nicio probă administrată în cauză.  

S-a retinut că modalitatea şi circumstanţele de timp şi de mod de comitere a 
acestei fapte sunt cele reţinute de organele de cercetare penale din declaraţiile luate  
imediat după  savarsirea faptei, înainte de a fi denaturate de subiectivismul unora 
dintre persoanele audiate. 

Fapta a fost săvârşită pe timp de noapte, când era deja întuneric, circumstanţă 
de natură să avantajeze inculpatul care beneficiază astfel de apanajul întunericului şi 
de lipsa de atenţie şi vizibilitate a persoanelor din jur, dacă există. 

Fapta a fost săvârşită şi în public, pentru faptul că autovehiculul fiind parcat în 
mod evident pe drum public, deci într-un loc prin natura sa accesibil publicului, 
chiar dacă nu era nici o persoană de faţă, luarea sa putea fi oricând văzută de cineva, 
deci putea ajunge la cunoştinţa publicului. Este irelevant faptul că cheile se aflau 
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într-o casă privată deoarece simpla luare a acestora nu implică şi sustragerea maşinii 
dacă nu există o activitate materială de luarea efectivă, prin pornire, a acesteia. 

Inculpatul a acţionat cu intenţie, aspect care reiese din faptul că a recunoscut 
şi chiar descrie circumstanţele comiterii faptei, indiferent că încearcă apoi să revină 
pentru a se disculpa. Sunt întrunite astfel elementele constitutive ale infracţiunii de 
infracţiunii de furt calificat arătate mai sus. 

Cat priveste infractiunea prev de art.86 alin 1 din OUG nr. 195/2002, s-a 
aratat ca  elementul material a laturii obiective, acela de a conduce un autovehicul, 
se regăseşte in cauza de fata, fiind recunoscut chiar de către inculpat şi susţinut de 
toate persoanele audiate în cauză. De asemenea, premisa infracţiunii, aceea de a nu 
avea permis de conducere, reprezintă elementul esenţial, fiind probat cu înscrisuri 
provenite de la  organele abilitate in domeniu. 

În ceea ce priveşte urmarea imediata a acestei infracţiuni, instanţa a apreciat 
că nu este necesara existenta/demonstrarea producerii unui prejudiciu, fapta fiind 
una de pericol social prezumat de lege datorita urmărilor nefaste pe care le-ar putea 
produce. În cauză, pericolul este accentuat de producerea efectivă a unui accident 
chiar dacă din acesta a rezultat vătămarea doar a inculpatului. 

În ceea ce priveşte latura subiectiva a infracţiunii, instanţa a aratat că aceasta 
constă în intenţie, forma de vinovatie care sa regaseste si in speta intrucat inculpatul 
insusi a recunoscut fapta si circumstantele producerii acesteia. 

Referitor la infracţiunea de părăsire a locului accidentului, prev. de art. 89 
alin. 1 din OUG 195/2002, instanţa a constat ca fapta inculpatului, care, în data de 
25.12.2008, după ce şi-a însuşit fără drept, prin deposedare ilicită, folosinţa 
autoturismului Dacia, a condus acest autovehicul pe drumurile publice, fără a avea 
permis de conducere, ocazie cu care a provocat un accident rutier şi apoi a părăsit 
locul impactului fără a anunţa organele de poliţie, întruneşte elementele constitutive 
ale infracţiunii prev.de art. 78 alin. 1 din O.U.G.nr.195/2002 regasindu-se atat 
elementul material a laturii obiective, acela de a părăsi locul accidentului, dar si 
existenta laturii subiectiva a infractiunii, constand  in intentie, forma de vinovatie 
care sa regaseste si in speta intrucat inculpatul insusi a recunoscut fapta si 
circumstantele producerii acesteia. 

La individualizarea pedepselor ce au fost  aplicate inculpatului  pentru fiecare 
faptă, instanţa a avut  în vedere atât prevederile art.72 Cod penal, respectiv a 
„dispoziţiilor părţii generale a codului penal, de limitele de pedeapsă fixate în partea 
specială, de gradul de pericol social al faptei săvârşite, de persoana infractorului şi 
de împrejurările care atenuează sau agravează răspunderea penală”, dar a avut in 
vedere si atitudinea oscilantă a inculpatului  pe parcursul urmăririi penale şi a 
cercetării judecătoreşti.  

 In raport de faptul că inculpatul nu are antecedente penale, de limitele 
speciale de pedeapsă prevăzute de lege pentru infracţiunea comisă, de 
comportamentul acestuia înainte si după săvârşirea faptei, instanţa a aplicat 
inculpatului pedepse orientate spre minimul special prev. de lege. 

S-a mai aratat că inculpatul a avut o atitudine aproape sinceră pe parcursului 
întregului penal dar aceasta nu a fost  avută în vedere ca o circumstanţă atenuantă în 
cauză deoarece acesta este atitudinea normală pe care trebuie să o aibă orice 
persoană conştientă de urmările faptelor sale.  
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  Referitor la modalitatea de executare a pedepsei rezultante aplicate, instanţa 
a apreciat că scopul pedepsei poate fi atins şi fără privarea de libertate a inculpatului 
care s-a demonstrat că este o persoană obişnuită, care nu a mai avut conflicte cu 
legea penală şi care regretă fapta comisă asfel ca constatand indeplinite cerintele 
legale prev de art. 86/1cod proc penala a dispus suspendarea condiţionată a 
executării pedepsei aplicate inculpatului . 

De asemenea, în temeiul prev. art. 71 Cp, instanţa a dispus şi interzicerea 
exerciţiului drepturilor prev. de art. 64 Cp lit. a teza a II-a, lit. b şi c Cp. Referitor la 
prev. art. 64 lit. a teza I Cp, instanţa reţine că, din punct de vedere al faptei concrete 
comise de inculpat, interzicerea dreptului de a alege nu constituie o măsură necesară 
într-o societate democratică, neexistând nicio legătură cu securitatea naţională, 
siguranţa publică, bunăstarea economică a tării, apărarea ordinii şi prevenirea 
faptelor penale, protejarea sănătăţii sau moralei ori protejarea drepturilor şi 
libertăţilor, singurele  valori care justifică ingerinţa. 

Prin decizia penală nr. 302/24.06.2010 pronunţată de Tribunalul Constanţa în 
dosarul nr. 1346/256/2009, în baza art.379 pct.2 lit.a c.p.p. a fost admis apelul 
declarat de apelantul – inculpat P.R. împotriva sentinţei penale nr.150/P/26.01.2010 
pronunţată de Judecătoria Constanta, în dosarul penal nr. 1346/256/2009. 

A fost desfiinţată sentinţa penală apelată şi rejudecând a fost redus cuantumul 
pedepsei aplicate inculpatului P.R. pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art 208 alin 
4, 209 alin 1 lit e si g Cod penal cu aplic art.74 lit. a, c – art. in referire la art 76 lit.c 
c.p , de la 3 ani  închisoare la 1,6 ani  închisoare,  

A fost redus cuantumul pedepsei aplicate inculpatului P.R. pentru săvârşirea 
infracţiunii prev. de art 86 alin 1 din OUG 195/2002 cu aplic  art.74 lit. a, c. in 
referire la art 76 lit.c c.p., de la 1 an  închisoare la 10 luni  închisoare,  

 S-a facut aplicarea  art.74 lit. a, c – in referire la art 76 lit.d c.p.pentru 
infractiunea prev de art 89 alin 1 din OUG 195/2002. 

In baza art 33 lit a si 34 lit b cod penal inculpatul P.R. executa pedeapsa cea 
mai grea de 1 an si 6 luni inchisoare. 

 A fost redus termenul  de incercare la  doi ani si sase  luni, ce curge de la 
ramanerea definitiva a hotararii de condamnare .  

 Au fost menţinute celelalte dispoziţii ale sentinţei penale apelate. 
  În baza art.192 alin.3 c.p.p. cheltuielile judiciare avansate de stat au rămas în 

sarcina acestuia. 
 Tribunalul a reţinut că în cadrul procesului de individualizare a pedepsei, 

instanţa de judecată are obligaţia de a analiza toate împrejurările de natură a 
caracteriza atât circumstanţele reale, împrejurările în care s-a comis infracţiunea, cât 
şi circumstanţele personale ce privesc persoana infractorului şi să dea eficienţă 
acestora. 

Este real că prima instanţă a stabilit în mod corespunzător faptul că există 
infracţiunea şi că fapta a fost săvîrşită de inculpaţi cu vinovăţie sub forma cerută de 
lege pentru a atrage răspunderea penală – intenţie directă, dar a trecut cu vederea o 
serie de aspecte de natură a determina diminuarea acestei răspunderi. 

Nu trebuie neglijate acele împrejurări de natură a caracteriza atât persoana 
inculpaţilor, cât şi circumstanţele comiterii faptei şi care se subsumează unor reale 
circumstanţe atenuante judiciare prevăzute de art.74 Cod penal. 
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Inculpatul P.R. a avut o conduita  corectă înainte de comiterea faptei, în sensul 
că nu a mai fost condamnat anterior, fiind la primul conflict cu legea penală, este 
tanar cu  posibilitati de reintegrare. 

Nu în ultimul rând, nu s-a cauzat partii vatamate vreun prejudiciu pentru a fi 
necesara  repunerea in situatia anterioara. 

Pentru aceste argumente, tribunalul a constatat că instanţa de fond trebuia să 
identifice toate aceste împrejurări şi să le dea eficienţă în corcondanţă cu dispoziţiile 
art.76 lit.d Cod penal, în sensul aplicării unei pedepse reduse în mod obligatoriu sub 
minimul special prevăzut de lege,cu atat mai mult cu cat pedeasa aplicata pentru art 
89 alin 1 ar fi fost legala ,in ceea ce priveste limitele, doar prin retinerea 
circumstantelor atenuante prev de art 74 cod penal, in raport si de faptul ca suntem 
in calea de atac promovata de inculpat. 

Împotriva deciziei penale nr. 302/24.06.2010 pronunţată de Tribunalul 
Constanţa în dosarul nr. 1346/256/2009 a declarat recurs Parchetul de pe lângă 
Tribunalul Constanţa, invocând următoarele neregularităţi: 

- greşita reţinere în favoarea inculpatului a circumstanţelor atenuante prev. de 
art. 74 alin. 1 lit. a,c C. pen.  

- nelegalitatea pedepsei de 1,6 ani stabilită pentru săvârşirea infracţiunii de 
furt calificat, deoarece pedeapsa nu poate fi exprimată prin zecimale, ci prin ani, luni 
sau zile 

- greşita aplicare a dispoziţiilor art. 76 alin. 1 lit. c C. pen. pentru infracţiunea 
prev. de art. 86 alin. 1 din OUG nr. 195/2002, deoarece în raport de limitele speciale 
de pedeapsă sunt aplicabile prevederile art. 76 alin. 1 lit. d C. pen. 

Examinând legalitatea şi temeinicia hotărârii penale recurate, prin 
prisma criticilor formulate, conform art. 385 ind. 6 alin. 1,2 C. Pr. Pen., precum 
şi din oficiu, potrivit art. 385 ind. 9 alin. 3 C. Pr. Pen., curtea constată că 
recursul declarat de Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanţa este fondat. 

Curtea constată că în sarcina inculpatului P.R. s-a reţinut săvârşirea 
infracţiunilor prev. de  art. 208 alin. 4 – 209 alin. 1 lit. e,g cod penal; art. 86 al.1 din 
OUG nr. 195/2002 ; art. 89 alin. 1 din OUG nr. 195/2002, toate cu aplicarea art. 33 
lit. a cod penal. 

 Sub aspectul stării de fapt s-a reţinut că în data de 25.12.2008 inculpatul  
P.R. după ce şi-a însuşit fără drept, prin deposedare ilicită, folosinţa autoturismului 
Dacia, a condus acest autovehicul pe drumurile publice, fără a avea permis de 
conducere, ocazie cu care a provocat un accident rutier şi apoi a părăsit locul 
impactului fără a anunţa organele de poliţie. Astfel, în seara de 25.12.2008, in jurul 
orelor 20:00, numitul S.A. a mers cu autoturismul menţionat pe str. S. din 
Medgidia, la domiciliul prietenei sale, Î.L., pentru a petrece Crăciunul. La petrecere 
se afla si inculpatul care, în jurul orelor 21:00, s-a hotărât sa meargă la prietena sa. 
Profitand de faptul că S.A. se afla cu prietena sa in alta încăpere, inculpatul a luat 
cheile autoturismului de pe masa, fără consimţământul numitului S.A., după care s-a 
urcat la volan si a condus de pe str. S. pana pe str. M. Dupa aproximativ 30 de minute, 
inculpatul a dorit să se întoarcă la petrecere dar pe fondul lipsei îndemânării a 
pierdut controlul directiei si a intrat in coliziune frontala cu un stâlp din beton. Dupa 
impact, acesta a luat cheile din contact si a parasit locul faptei fara a anunta 
utoritatile si fara a avea incuviintarea acestora, mergand inapoi pe str. S., la 
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domiciliul numitei Î.L. Dupa ce a fost depistat de organele de poliţie, inculpatul a 
fost testat cu etilotestul « Drager », rezultatul fiind de 0.18 mg/1 alcool pur in aerul 
respirat. 

Starea de fapt nu a fost contestată în recursul procurorului şi nici inculpatul nu 
a promovat recurs, rezultând că acceptă starea de fapt reţinută, condiţii în care curtea 
apreciază că nu se mai impune a insista asupra stării de fapt corect reţinută de 
instanţa de fond şi instanţa de apel. 

Analizând individualizarea pedepselor stabilite de prima instanţă se constată că 
pentru infracţiunile prev. de art. 208 alin. 4 – 209 alin. 1 lit. e,g cod penal; respectiv 
art. 86 al.1 din OUG nr. 195/2002 s-au stabilit pedepse egale cu minimul special 
prevăzut de lege pentru infracţiunile comise, iar pentru infracţiunea prev. de art. 89 
alin. 1 din OUG nr. 195/2002 s-a stabilit o pedeapsă sub minimul special prevăzut de 
lege, deşi nu a fost reţinută vreo circumstanţă atenuantă în favoarea inculpatului, aşa 
încât pedeapsa stabilită pentru această din urmă infracţiune este nelegală. Întrucât 
împotriva hotărârii primei instanţe a declarat apel doar inculpatul, în virtutea 
principiului neagravării situaţiei în propria cale de atac, neregularitatea constatată îi 
profită inculpatului. 

Instanţa de apel a apreciat că se impune reţinerea în favoarea inculpatului a 
circumstanţelor atenuante prev. de art. 74 alin. 1 lit. a,c C. pen., fiind reduse sub 
minimul special pedepsele stabilite inculpatului pentru infracţiunile prev. de art. 208 
alin. 4 – 209 alin. 1 lit. e,g cod penal, respectiv art. 86 al.1 din OUG nr. 195/2002, în 
timp ce pedeapsa stabilită pentru infracţiunea prev. de art. 89 alin. 1 din OUG nr. 
195/2002 a fost menţinută. 

Curtea constată că în mod greşit s-au reţinut în favoarea inculpatului P.R. 
circumstanţele atenuante prev. de art. 74 alin. 1 lit. a,c C. pen. 

Argumentele prezentate de tribunal pentru reţinerea de circumstanţe atenuante 
în favoarea inculpatului nu sunt suficiente, în condiţiile în care conduita bună 
invocată vizează exclusiv lipsa antecedentelor penale şi conduita procesuală corectă 
anterior comiterii faptei. 

Instanţa are posibilitatea de a reţine în favoarea inculpatului una dintre 
circumstanţele atenuante judiciare prev. de art. 74 alin. 1 C. pen., dar numai în 
măsura în care consideră că împrejurarea ce ar putea constitui circumstanţă atenuată 
rezultă din dosarul cauzei şi relevă pericolul social mai redus al faptei sau 
făptuitorului. 

În cauză, inculpatul a condus un autoturism sustras, fără a poseda permis de 
conducere, se afla sub influenţa băuturilor alcoolice, a produs un accident rutier, 
părăsind locul faptei fără a anunţa autorităţile. Se constată comiterea unui număr 
mare de infracţiuni, prin care s-a produs un prejudiciu proprietarului autoturismului 
(chiar dacă în urma avarierii autoturismului proprietarul nu a solicitat despăgubiri 
civile în cadrul procesului penal), dar a pus  în pericol şi siguranţa circulaţiei pe 
drumurilor publice, demonstrând uşurinţa cu care poate comite fapte penale, fără a 
avea reprezentarea reală a gravităţii faptelor comise. Lipsa antecedentelor penale 
constituie starea normală a unei persoane, conformarea firească la valorile sociale 
ocrotite de legea penală şi nu poate justifica reţinerea vreunei circumstanţe atenuante 
judiciare, nicidecum  nu este un merit al persoanei, aşa că în raport de faptele comise 
nu se justifică reţinerea circumstanţei atenuante prev. de art.  74 alin. 1 lit. a C. pen. 
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Circumstanţa atenuantă judiciară prev. de art. 74 alin. 1 lit. c C. pen. poate fi 
reţinută în raport de atitudinea infractorului după săvârşirea infracţiunii, rezultând 
din prezentarea sa în faţa autorităţii, comportarea sinceră în cursul procesului, 
înlesnirea descoperirii ori arestării participanţilor. Cele trei ipostaze care exprimă 
atitudinea infractorului trebuie privite cumulativ, pentru a avea valenţa unei 
circumstanţe atenuante judiciare. Doar prezenţa inculpatului în faţa organelor 
judiciare, în condiţiile în care nu a avut o comportare sinceră, nu a înlesnit 
descoperirea ori arestarea participanţilor (nefiind cazul în speţă), raportat şi la 
numărul şi circumstanţele reale de comitere a faptelor, nu impune reţinerea 
circumstanţei atenuante prev. de art. 74 alin. 1 lit. c C. pen. De altfel, deşi tribunalul 
a reţinut circumstanţa atenuantă judiciară prev. de art. 74 alin. 1 lit. c C. pen., nu a 
motivat în ce constau împrejurările care ar fi justificat reţinerea circumstanţei 
atenuante, mai ales că inculpatul nu  a avut o atitudine sinceră, aspect reliefat de 
hotărârea primei instanţe. 

În consecinţă, Curtea apreciază că se impune înlăturarea circumstanţelor 
atenuante reţinute de instanţa de apel, cu consecinţa menţinerii hotărârii primei 
instanţe, care pentru infracţiunile prev. de art. 208 alin. 4 – 209 alin. 1 lit. e, g cod 
penal, respectiv art. 86 al.1 din OUG nr. 195/2002 a stabilit pedepse egale cu 
minimul special prevăzut de lege pentru infracţiunile comise, iar pentru infracţiunea 
prev. de art. 89 alin. 1 din OUG nr. 195/2002 s-a stabilit o pedeapsă sub minimul 
special prevăzut de lege. În lipsa unor circumstanţe atenuante pedepsele stabilite de 
prima instanţă nu mai pot fi reduse, cuantumul stabilit fiind de natură să asigure 
realizarea scopului şi funcţiilor pedepsei, pentru a se preveni pe viitor comiterea 
unor noi fapte penale. Aşa cum am arătat, neregularitatea constatată cu privire la 
pedeapsa stabilită pentru infracţiunea prev. de art. 89 alin. 1 din OUG nr. 195/2002, 
în virtutea principiului neagravării situaţiei în propria cale de atac, îi va profita 
inculpatului. 

În condiţiile în care sunt înlăturate circumstanţele atenuante reţinute în 
favoarea inculpatului şi hotărârea instanţei de apel va fi casată, celelalte 
neregularităţi ale hotărârii instanţei de apel, invocate de procuror şi care vizeaza 
nelegalitatea pedepsei de 1,6 ani stabilită pentru săvârşirea infracţiunii de furt 
calificat,  greşita aplicare a dispoziţiilor art. 76 alin. 1 lit. c C. pen. pentru 
infracţiunea prev. de art. 86 alin. 1 din OUG nr. 195/2002, în legătură directă cu 
reţinerea circumstanţelor atenuante, deşi întemeiate, nu mai produc efecte juridice. 
Într-adevăr, pedeapsa trebuie stabilită în ani, luni sau zile, iar nu în numere cu 
zecimale, deoarece în acest fel se creează dificultăţi în stabilirea perioadei de timp 
cât trebuie executată pedeapsa, iar pentru infracţiunea prev. de art. 86 alin. 1 din 
OUG nr. 195/2002, în raport de limitele speciale de pedeapsă, erau aplicabile 
prevederile art. 76 alin. 1 lit. d C. pen., în cazul reţinerii de circumstanţe atenuante, 
iar nu cele prev. de art. 76 alin. 1 lit. c C. pen. 

Pentru aceste considerente, în baza art. 38515 pct. 2 lit. a C. Pr. Pen. curtea va 
admite recursul formulat de Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanţa împotriva 
deciziei penale nr. 302/24.06.2010 pronunţată de Tribunalul Constanţa în dosarul nr. 
1346/256/2009, se va casa decizia penală recurată şi va fi menţinută hotărârea primei 
instanţe. 
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În baza art. 192 alin. 3 C. Pr. Pen. cheltuielile judiciare avansate de stat vor 
rămâne în sarcina acestuia. 

În baza art. 189 C. Pr. Pen. suma de 200 lei reprezentând onorariu apărător 
desemnat din oficiu – avocat  M.S. se va avansa din fondurile Ministerului Justiţiei 
în favoarea Baroului Constanţa. 

Dosar nr. 1346/256/2009 
Decizia penală nr. 17/P/11.01.2011 
Judecător redactor Damian Mitea 

 
 

          3. Greșita incadrare juridică a faptei comise de inculpat, 
acestuia nefiindu-i aplicabile dispozițiile art. 37 lit. a Cod penal 
(recidiva postcondamnatorie) atât timp cât hotărârea primei instanțe 
nu este definitivă. 
 

Prin adresa din 16.12.2010, Biroul executări penale al Judecătoriei Constanţa a precizat 
că Sentinţa penala nr.259/17.03.2010 nu este definitivă, întrucât a fost atacată cu recurs de 
inculpat şi parchet, dosarul cauzei fiind înaintat în recurs la data de 15.12.2010. 

Drept urmare, curtea constată că fapta ce face obiectul prezentei cauze nu a fost 
săvârşită de inculpatul O.E. în stare de recidivă postcondamnatorie, nefiind aplicabile faţă de 
acesta prev.art.37 lit.a Cod penal. 
 

Prin sentinţa Penală nr.338 din 27.10.2010 pronunţată de Tribunalul 
Constanţa în dosarul penal nr.8424/118/2010 s-a hotărât condamnarea inculpatului 
O.E., recidivist postcondamnatoriu, la pedeapsa de 6 (şase) ani închisoare pentru 
săvârşirea infracţiunii de lovituri cauzatoare de moarte prev. şi ped. de art. 183 Cod 
penal cu aplic art. 37 lit. a Cod penal. 

În temeiul art. 71 alin. 1 şi 2 Cod penal i s-a aplicat inculpatului O.E. 
pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a şi b 
Cod penal, i s-a menţinut starea de arest preventiv, iar din pedeapsa aplicată i s-a 
dedus perioada reţinerii şi a arestării preventive cu începere de la data de 
24.06.2010 la zi. 

S-a luat act de împrejurarea că Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă 
Constanţa, I.E. şi O.E. nu au formulat pretenţii în cauză. 

În baza art. 191 Cod procedură penală, inculpatul a fost obligat să plătească 
statului suma de 3650 cu titlu de cheltuieli judiciare, iar onorariul avocatului din 
oficiu în sumă de 300 lei s-a dispus să fie plătit din fondurile MJ către Baroul 
Constanţa pentru avocat M.S. 

Pentru a se pronunţa în sensul celor menţionate, tribunalul a reţinut, în 
esenţă, prin prisma materialului probator administrat în cauză că, la data de 
18.06.2010 inculpatul O.E. a aplicat, cu intenţie, mai multe lovituri victimei I.E. 
peste faţă şi picioare, în urma cărora acesta a căzut la sol, s-a lovit la cap, a intrat în 
stare de inconştienţă, iar la data de 24.06.2010 a decedat, săvârşind infracţiunea de 
lovituri cauzatoare de moarte prev. şi ped. de art.183 Cod penal. 

La individualizarea pedepsei aplicate inculpatului, tribunalul a avut în 
vedere, pe lângă criteriile generale de individualizare prev. de art.72 Cod penal, 
datele ce caracterizează persoana inculpatului, respectiv persistenţa infracţională în 
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fapte grave, statutul de recidivist postcondamnatoriu şi concluziile referatului de 
evaluare întocmit de Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Constanţa, 
conform căruia inculpatul are şanse reduse de reintegrare socială, apreciind că 
scopul educativ al pedepsei poate fi atins numai prin executarea pedepsei în regim 
de detenţie. 

Având în vedere urmarea produsă asupra victimei, respectiv decesul 
acesteia, şansele reduse de reintegrare şi statutul de recidivist al inculpatului, 
tribunalul a apreciat că, nu pot fi contrabalansate de atitudinea de recunoaştere a 
faptelor, astfel că, nu a reţinut circumstanţe atenuante în favoarea inculpatului. 

Împotriva sentinţei Penale nr.338 din 27.10.2010 a Tribunalului Constanţa a 
declarat apel, în termen legal, inculpatul O.E. criticând-o pentru netemeinicie şi 
nelegalitate în legătură cu individualizarea pedepsei. 

În esenţă, inculpatul-apelant O.E. a susţinut că i s-a aplicat o pedeapsă greşit 
individualizată, în sensul că i s-a reţinut eronat starea de recidivă şi nu s-a dat 
eficienţă datelor personale favorabile, în sensul reţinerii de circumstanţe atenuante, 
potrivit prev. art.74 Cod penal. 

În concluzie, s-a solicitat admiterea apelului, desfiinţarea, în parte, a 
hotărârii de fond şi, urmare rejudecării, să se înlăture aplicarea prev. art.37 lit.a 
Cod penal, să se reţină în favoarea inculpatului – apelant circumstanţe atenuante 
prev. de art.74 alin.1 lit.c şi alin. 2 Cod penal, în raport de care să se aplice o 
pedeapsă către limita minimă prevăzută de lege. 

Examinând sentinţa Penală nr. 338 din 27.10.2010 a Tribunalului Constanţa, 
în lumina probatoriului administrat, a criticii din apelul inculpatului O.E., dar şi din 
oficiu, în limitele prev. de art.371 Cod procedură penală, curtea reţine următoarele: 

Aşa cum a reţinut şi instanţa de fond, la data de 18.06.2010, inculpatul O.E. 
i-a aplicat, cu intenţie, mai multe lovituri victimei I.E. peste faţă şi picioare, în 
urma cărora acesta a căzut la sol, lovindu-se la cap şi intrând în stare de comă, la 
data de 24.06.2010 a decedat. 

Raportat la situaţia de fapt reţinută, pe baza probatoriului administrat, curtea 
constată că fapta inculpatului – apelant întruneşte, în drept, elementele constitutive 
ale infracţiunii de lovituri cauzatoare de moarte prev. şi ped. de art.183 Cod penal. 

Vinovăţia inculpatului fiind probată fără echivoc, curtea apreciază că este 
temeinică şi legală condamnarea acestuia pentru infracţiunea reţinută în sarcina sa. 

La individualizarea pedepsei aplicate inculpatului – apelant, în conformitate 
cu prev. art.72 Cod penal, instanţa de fond a reţinut, între altele, starea de recidivă 
post condamnatorie, faţă de condamnarea la pedeapsa închisorii de 3 ani aplicată 
prin Sentinţa Penală nr.259/17.03.2010 a Judecătoriei Constanţa. 

Constatând că la dosarul cauzei nu există date privind modul şi data 
rămânerii definitive a Sentinţei penale nr.259/17.03.2010, curtea a solicitat relaţii 
în acest sens, iar prin adresa din 16.12.2010 Biroul executări penale al Judecătoriei 
Constanţa a precizat că respectiva hotărâre nu este definitivă, întrucât a fost atacată 
cu recurs de inculpat şi parchet, dosarul cauzei fiind înaintat în recurs la data de 
15.12.2010. 

Drept urmare, curtea constată că fapta ce face obiectul prezentei cauze nu a 
fost săvârşită de inculpatul O.E. în stare de recidivă postcondamnatorie, nefiind 
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aplicabile faţă de acesta prev.art.37 lit.a Cod penal, iar critica în acest sens din 
apelul inculpatului este întemeiată. 

Pe cale de consecinţă, se va admite apelul inculpatului O.E., se va desfiinţa, 
în parte, sentinţa penală nr. 338/27.10.2010 a Tribunalului Constanţa şi, urmare 
rejudecării, se vor înlătura dispoziţiile privind aplicarea prevederilor art.37 lit.a 
Cod penal. 

Examinând temeinicia şi legalitatea pedepsei de 6 ani închisoare aplicată 
inculpatului – apelant O.E. de prima instanţă, în lumina criteriilor de 
individualizare prev. de art.72 Cod penal, curtea constată că nu există temeiuri ce 
ar justifica o eventuală reformare a acesteia nici în cuantum nici ca modalitate de 
executare. 

Modalitatea concretă de săvârşire a faptei, respectiv prin aplicarea de lovituri 
repetate până la doborârea victimei la sol, urmarea produsă, constând în decesul 
victimei, cercetarea inculpatului O.E. într-o altă cauză penală pentru o infracţiune 
de tâlhărie, deci tot o faptă de violenţă şi concluziile referatului de evaluare privind 
şansele reduse de reintegrare socială, se constituie în argumente temeinice de 
condamnare a inculpatului la o pedeapsă cu închisoarea peste limita minimă de 5 
ani închisoare prev. de art.183 Cod penal. 

În condiţiile în care se constată o predispoziţie a inculpatului – apelant în 
săvârşirea de fapte cu violenţă, simpla recunoaştere a acuzaţiilor ce i se aduc nu 
poate căpăta valenţa unor circumstanţe atenuante, cu atât mai mult cu cât vinovăţia 
sa a fost dovedită neechivoc pe baza celorlalte probatorii administrate în cauză, 
deci independent de recunoaşterea inculpatului. 

Critica inculpatului – apelant O.E. privind nereţinerea circumstanţelor 
atenuante în favoarea sa, dovedindu-se neîntemeiată, nu există motive justificate de 
reducere a cuantumului pedepsei de 6 ani închisoare, cuantum care este apropiat de 
limita minimă legală a pedepsei prev. de art.183 Cod penal. 

Examinarea din oficiu a hotărârii apelate neevidenţiind alte cauze de 
reformare, în afara aceluia pentru care se va admite apelul, curtea va menţine restul 
dispoziţiilor acesteia, în măsura în care nu contravin prezentei decizii penale. 

Având în vedere că inculpatul – apelant O.E. a fost arestat preventiv în 
cauză, iar la momentul de faţă temeiurile avute în vedere la luarea respectivei 
măsuri subzistă, inculpatul fiind condamnat, chiar nedefinitiv, pentru fapta ce face 
obiectul cauzei la pedeapsa închisorii, curtea va menţine starea de arest preventiv a 
acestuia, în baza art. 383 alin. 11 Cod procedură penală raportat la art. 350 alin. 1 
Cod procedură penală. Totodată, pentru motivele menţionate anterior, se va 
respinge, ca nefondată, cererea de înlocuire a măsurii arestării preventive a 
inculpatului cu măsura preventivă a obligării de a nu părăsi localitatea de 
domiciliu. 

În baza art. 383 alin. 2 Cod procedură penală raportat la art. 88 Cod penal 
deduce din pedeapsa aplicată inculpatului O.E. perioada executată în arest 
preventiv de la data de 27.10.2010 la zi. 

Conform prev.art.192 alin.3 Cod procedură penală cheltuielile judiciare 
avansate de stat rămân în sarcina acestuia. 
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În baza art. 189 Cod procedură penală onorariul cuvenit apărătorului din 
oficiu în sumă de 200 lei se va plăti din fondurile Ministerului Justiţiei în favoarea 
Baroului Constanţa pentru avocat S.M.  

Dosar nr. 8424/118/2010 
Decizia penală nr. 2/P/18.01.2011 
Judecător redactor Viorica Lungu 

 
 
          4. Greșita încadrare juridică reținută de prima instanță. 
Elementele constitutive ale infracțiunii de tâlharie in formă calificată, 
furt și violențe. 
 
 Inculpaţii, in mod conjugat, au deposedat pe partea vătămată de cheile autoturismului 
condus de acesta, chei pe care apoi le-au folosit in vederea punerii in mişcare a autoturismului, 
deplasându-se ulterior cu acesta şi folosindu-l pe nedrept, acţiunea de deposedare fiind 
săvârşită prin bruscarea părţii vătămate.  
 Acţiunile de bruscare ale părţii vătămate reprezintă mijlocul violent prin care s-a 
realizat împosedarea, împosedare care potrivit principiului „traditio longa manu„ se realizează 
şi prin primirea/luarea instrumentului necesar pentru folosirea bunului potrivit scopului 
constructiv, respectiv a cheilor de contact. 
 Prima instanţă, in mod nelegal, a reţinut ca încadrare juridică faţă de inculpaţi câte o 
infracţiune prev. de art. 180 alin. 2 cod penal in concurs cu câte o infracţiune prev. de art. 208 
alin. 1,4 – 209 alin. 1 lit. a,e cod penal, apreciind în mod eronat şi cu nesocotirea elementelor de 
fapt rezultate din probele administrate, că între faptele de lovire săvârşite de către inculpaţi 
asupra părţii vătămate şi însuşirea fără drept a autoturismului condus de acesta, nu există 
legătura de conexitate etiologică care, în cazul in care ar fi fost constatată ar fi condus la 
reţinerea ca şi încadrare juridică a infracţiunii complexe de tâlhărie, prev. de art. 211 alin. 1 
alin. 2 lit. c şi alin. 2/1 lit. a cod penal, infracţiune complexă care absoarbe infracţiunea scop 
prevăzută de art. 208 – 209 cod penal şi infracţiunea mijloc prev. de art. 180 cod penal. 
 
 Prin sentinţa penală nr. 1334 din 09.12.2010, Judecătoria Constanţa a dispus 
următoarele: 

 „Respinge cererea formulată de avocatul inculpaţilor privind schimbarea 
încadrării juridice a infracţiunilor reţinute în sarcina inculpaţilor I.F., A.M. şi 
S.F.E. prin actul de sesizare a instanţei. 

Admite cererea formulată din oficiu privind schimbarea încadrării juridice a 
infracţiunilor reţinute în sarcina inculpaţilor I.F., A.M. şi S.F.E. prin actul de 
sesizare a instanţei. 

În baza art.334 C.pr.penală, schimbă încadrarea juridică a infracţiunii 
reţinută în sarcina inculpatului S.F.E. din infracţiunea de tâlhărie prev. de art. art. 
211 al.1, al.2 lit.c şi al.21 lit.a Cod penal în infracţiunile prev. de art. 180 al.2 Cod 
penal şi art. 208 al.1,4 - 209 al.1 lit.a,e Cod penal cu aplic. art. 33 lit.a C.penal . 

În baza art.334 C.pr.penală schimbă încadrarea juridică a infracţiunii reţinută 
în sarcina inculpatului A.M. din infracţiunea de tâlhărie prev. de art. art. 211 al.1, 
al.2 lit.c şi al.21 lit.a Cod penal în infracţiunile prev. de art. 180 al.2 Cod penal şi 
art. 208 al.1,4 - 209 al.1 lit.a,e Cod penal cu aplic. art. 33 lit.a C.penal . 

În baza art.334 C.pr.penală schimbă încadrarea juridică a infracţiunilor 
reţinute în sarcina inculpatului I.F. din infracţiunile prev. de art. 211 al.1, al.2 lit.c 
şi al.21 lit.a Cod penal ,art. 86 alin.1 şi art. 87 din OUG 195/2002 în infracţiunile 
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prev. de art. 180 al.2 Cod penal, art. 208 al.1,4 - 209 al.1 lit.a, e Cod penal, art. 86 
alin.1 şi art. 87 din OUG 195/2002 cu aplic. art. 33 lit.a C.penal. 

În baza art.11 pct.2 lit.b rap. la art. 10 lit.h C.pr.pen., inceteaza procesul 
penal pornit  impotriva inculpaţilor S.F.E., A.M. şi I.F. sub aspectul săvârşirii 
infractiunii prev. si ped. de art.180 alin.2  C.pen., ca urmare a impacarii partilor. 

În baza art. art. 208 alin.1, 4 - 209 al.1 lit.a, e Cod penal, condamnă pe 
inculpatul S.F.E. la pedeapsa de 3 ani închisoare. 
         În baza art.86 1 C.pen., dispune suspendarea executarii pedepsei de 3 ani sub 
supraveghere pe o durata de 5 ani   ce constituie termen de incercare stabilit in 
conditiile art.86 2 C.pen. 
          În baza art.863 alin.1 lit.a-d C.pen., inculpatul  S.F.E. trebuie sa se supuna 
urmatoarelor masuri de supraveghere: 
         - sa se prezinte la Serviciul de Probatiune de pe langa Tribunalul Constanta. 
         - sa anunte, in prealabil, orice schimbare de domiciliu, resedinta sau locuinta 
si orice deplasare care depaseste 8 zile precum si intoarcerea  
        - sa comunice si sa justifice schimbarea locului de munca  
        - sa comunice informatii de natura a putea fi controlate mijloacele lui  de 
existenta. 
          În baza art.71 C.penal, interzice inculpatului S.F.E. exerciţiul drepturilor 
prev. de art. 64 lit.a teza a doua si lit.b C.penal. 
  În baza art.71 alin.5 C.penal pe durata suspendării sub supraveghere a 
executarii pedepsei inchisorii se suspenda si executarea pedepselor accesorii. 
         În baza art.359 C.pr.pen.atrage atentia inculpatului S.F.E. asupra dispozitiilor 
art. 86 ind.4 C. penal rap. la art. 83 C.pen. a caror nerespectare are ca urmare 
revocarea suspendarii executării pedepsei sub supraveghere. 
         În baza art. art. 208 al.1, 4 - 209 al.1 lit.a, e Cod penal condamnă pe 
inculpatul A.M. la pedeapsa de 3 ani închisoare. 
           În baza art.86 1 C.pen. dispune suspendarea executarii pedepsei de 3 ani 
închisoare sub supraveghere pe o durata de 5 ani ce constituie termen de incercare 
stabilit in conditiile art.86 2 C.pen. 
            În baza art.863 alin.1 lit.a-d C.pen., inculpatul A.M. trebuie sa se supuna 
urmatoarelor masuri de supraveghere: 
         - sa se prezinte la Serviciul de Probatiune de pe langa Tribunalul Constanta. 
         - sa anunte, in prealabil, orice schimbare de domiciliu, resedinta sau locuinta 
si orice deplasare care depaseste 8 zile precum si intoarcerea  
        - sa comunice si sa justifice schimbarea locului de munca  
        - sa comunice informatii de natura a putea fi controlate mijloacele lui  de 
existenta. 
         În baza art.71 C.penal interzice inculpatului A.M. exerciţiul drepturilor prev. 
de art. 64 lit.a teza a doua si lit.b C.penal. 
          În baza art.71 alin.5 C.penal pe durata suspendării sub supraveghere a 
executării pedepsei inchisorii se suspenda si executarea pedepselor accesorii. 
         În baza art.359 C.pr.pen.atrage atentia inculpatului A.M. asupra dispozitiilor 
art.86 ind.4 C.penal rap. la art. 83 C.pen. a caror nerespectare are ca urmare 
revocarea suspendarii executării pedepsei sub supraveghere. 
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         În baza art. art. 208 alin.1, 4 - 209 al.1 lit.a, e Cod penal, condamnă pe 
inculpatul I.F. la pedeapsa de 3 ani închisoare; in baza art. 86 alin.1 din OUG nr. 
195/2002 il condamnă la pedeapsa de 2 ani  închisoare; in baza art. 87 alin.1 din 
OUG nr. 195/2002, il condamnă la pedeapsa de 2 ani  închisoare. 
  În baza art. 33 lit.a şi 34 lit.a C.penal, contopeşte cele 3 pedepse de 3 ani 
închisoare, 2 ani închisoare şi 2 ani închisoare şi aplică inculpatului I.F. pedeapsa 
cea mai grea de 3 ani închisoare. 
  În baza art.86 1 C.pen. dispune suspendarea executarii pedepsei rezultante 
de 3 ani închisoare sub supraveghere pe o durata de 8 ani ce constituie termen de 
incercare stabilit in conditiile art.86 2 C.pen. 
         În baza art.863 alin.1 lit.a-d C.pen., inculpatul I.F. trebuie sa se supuna 
urmatoarelor masuri de supraveghere: 
         - sa se prezinte la Serviciul de Probatiune de pe langa Tribunalul Constanta. 
         - sa anunte in prealabil, orice schimbare de domiciliu, resedinta sau locuinta 
si orice deplasare care depaseste 8 zile precum si intoarcerea  
        - sa comunice si sa justifice schimbarea locului de munca  
        - sa comunice informatii de natura a putea fi controlate mijloacele lui  de 
existenta. 
 Datele vor fi comunicate Serviciului de Probatiune de pe langa Tribunalul 
Constanta. 
   În baza art.71 C.penal, interzice inculpatului I.F. exerciţiul drepturilor prev. 
de art. 64 lit.a teza a doua si lit.b C.penal. 
    În baza art.71 alin.5 C.penal, pe durata suspendării sub supraveghere a 
executării pedepsei inchisorii, se suspenda si executarea pedepselor accesorii. 
         În baza art.359 C.pr.pen., atrage atentia inculpatului I.F. asupra dispozitiilor 
art. 86 ind.4 rap. la art. 83 C.penal a caror nerespectare are ca urmare revocarea 
suspendarii executării pedepsei sup supraveghere. 
          Constata ca inculpaţii I.F., A.M. şi S.F.E. au fost reţinuţi şi arestaţi preventiv 
de la 19.08.2010 la 02.11.2010.         
          Menţine măsura obligării de a nu părăsi localitatea Constanţa dispusă faţă de 
inculpaţii I.F., A.M. şi S.F.E. prin încheierea din 28.10.2010, până la rămânerea 
definitivă a prezentei hotărâri  
         Respinge cererea formulată de reprezentantul Ministerului Public privind 
confiscarea cuţitului ataşat la dosar. 
        Ia act că partea vătămată T.G. nu s-a constituit parte civilă în cauză. 

În baza art. 192 pct.2 lit.b  C.pr.penala şi art. 191 alin.2 C.penal obliga 
fiecare inculpat la plata sumei de 1500 lei şi pe partea vătămată T.G. la plata sumei 
de 20 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de statul roman.” 

Pentru a pronunţa această soluţie, instanţa de fond a reţinut următoarele: 
Prin Rechizitoriul nr. 13162/P/2010 al Parchetului de pe lângă Judecătoria 

Constanţa, înregistrat la data de 10.09.2010 sub nr. 1410/212/2010 pe rolul 
Judecătoriei Constanţa s-a dispus trimiterea în judecată ,în stare de arest preventiv 
a inculpaţilor: S.F.E. pentru săvârşirea infracţiunii de tâlhărie prev. de art. art. 211 
al.1, al.2 lit.c şi al.21 lit.a Cod penal, A.M. pentru săvârşirea infracţiunii de tâlhărie 
prev. de art. art. 211 al.1, al.2 lit.c şi al.21 lit.a Cod penal şi I.F. sub aspectul 
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săvârşirii infracţiunilor prev. de art. 211 al.1, al.2 lit.c şi al.21 lit.a Cod penal, art. 
86 alin.1 şi art. 87 din OUG 195/2002 cu aplic. art.33 lit.a C.penal. 

În sarcina inculpaţilor s-a reţinut că la data de 19.08.2010, în  jurul orei 
15:30, au agresat-o pe partea vătămată T.G. în timp ce se aflau pe DN 22C în zona 
benzinăriei Vanesa Star şi au deposedat-o pe partea vătămată prin acte de violenţă 
de autoturismul marca Renault Clio Symbol aparţinând SC T.&J. SRL Constanţa, 
aflat în posesia părţii vătămate, autoturism pe care ulterior inculpatul I.F. l-a 
condus pe DN 22C  de la locul   comiterii faptei până în localitatea Murfatlar, deşi 
nu poseda permis de conducere şi avea în sânge o alcoolemie peste limita legală 

S-a reţinut că, în dimineaţa de 19.08.2010, partea vătămată T.G., angajat ca 
taximetrist la SC T.&J. SRL Constanţa, a fost contactat la domiciliu   de către 
inculpaţii I.F., S.F.E. şi A.M. pe care îi cunoştea, aceştia propunându-i să-i 
transporte până în localitatea Călăraşi la o rudă. Partea vătămată T.G. a primit de la 
inculpaţi suma de 150 lei, urmând ca diferenţa de 50 să-i fie achitată la revenirea în 
Constanţa. 

Pe timpul deplasării, dar şi la locuinţa surorii inculpatului A.M. din Călăraşi, 
inculpaţii au consumat băuturi alcoolice în prezenţa părţii vătămate T.G. 

La întoarcerea din mun. Călăraşi, în timp ce circulau pe D .N. 22C (E81), la 
sensul giratoriu din zona mun. Medgidia, inculpatul A.M. care ocupa locul din 
stânga spate a început să o lovească pe partea vătămată în cap,adresându-i injurii şi 
cerându-i să schimbe muzica. Partea vătămată l-a numit “martalog” pe inculpatul 
A.M. astfel că a intervenit inculpatul I.F. care ocupa locul din dreapta şoferului, 
întrebându-l ce are cu unchiul său, în acest timp inculpatul I.F. trăgând de volanul 
autoturismului. Partea vătămată a frânat, a oprit maşina timp în care i-au fost luate 
cheile din contact de către inculpatul I.F. care i-a aplicat părţii vătămate un pumn 
în zona feţei, după care a lovit-o cu capul în faţă, partea vătămată fiind lovită în 
acelaşi timp de inculpatul A.M., în timp ce inculpatul S.F.E. a încercat să-l 
oprească. Astfel cum rezultă din declaraţia părţii vătămate T.G., în timp ce 
inculpatul I.F. ţipa la el, partea vătămată nu a spus nimic, inculpatul I.F. a coborât 
din autoturism şi i-a cerut părţii vătămate să coboare, iar în momentul în care a 
încercat să-l lovească pe inculpat fiind faţă în faţă cu acesta, ceilalţi coinculpaţi au 
coborât şi ei din autoturism venind la locul unde se afla partea vătămată şi 
inculpatul I.F., astfel că după ce partea vătămată a încercat să-i dea un pumn 
inculpatului I.F.,  a fugit, fiind urmărită de cei 3 inculpaţi.  

În împrejurări care nu au fost lămurite de către procuror în cursul urmăririi 
penale şi pe care instanţa, raportat la mijloacele procedurale puse la dispoziţie pe 
parcursul cercetării judecătoreşti şi declaraţiile date de părţi şi martori, nu le-a 
putut stabili întrucât, astfel cum va menţiona mai jos, nu poate reţine varianta 
prezentată de inculpaţi, inculpatul S.E.F. a fost înjunghiat, împrejurarea confirmată 
de înscrisurile medicale depuse la dosar şi procesul verbal întocmit de agenţii de 
poliţie care au oprit în trafic autoturismul condus de inculpatul I.F. În aceste 
condiţii inculpatul I.F., deşi nu poseda permis de conducere şi consumase băuturi 
alcoolice s-a urcat la volanul autoturismului marca Renault Clio Simbol pe care 1-a 
condus până în oraşul Murfatlar, unde cei trei inculpaţi au fost prinşi în flagrant de 
organele de poliţie, care au constatat că inculpatul I.F. nu deţine permis de 
conducere pentru nicio categorie de vehicule şi fiind testat cu alcooltest Drager a 
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rezultat o valoare de 0,56 mg/l alcool pur în aerul expirat, fiind condus la spital 
pentru recoltarea de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei. 

Astfel cum rezultă din procesul verbal întocmit de agenţii de poliţie care au 
identificat autoturismul în trafic, inculpatul S.F.E., prezenta o plagă tăiată în zona 
laterală a toracelui. 

Cu ocazia depistării în flagrant a celor trei inculpaţi,organele de poliţie,au 
încheiat un proces-verbal, în prezenţa martorului asistent O.I. care fiind audiat, a 
declarat că a văzut când cei trei inculpaţi au fost opriţi de către organele de poliţie 
şi scoşi din maşină. Martorul a precizat că la volanul autoturismului despre care a 
aflat că a fost sustras, se afla inculpatul I.F., martorul recunoscându-i din grup pe 
cei trei inculpaţi cu ocazia efectuării recunoaşterii din grup efectuată la data de 
02.09.2010. 

Martorul O.I. a arătat că asigura paza în cadrul băncii T. din oraşul Murfatlar 
care era amplasată pe şoseaua C.B. la intersecţie cu C.D. la parterul unui bloc, şi 
avea o vizibilitate foarte bună în a observa intersecţia din oraşul Murfatlar, astfel 
că a observat cum organele de poliţie au oprit autoturismul menţionat mai sus din 
care au coborât cei trei inculpaţi, aceştia fiind ulterior conduşi la sediul poliţiei. 
     Martorul G.R. a declarat în cursul urmăririi penale că se afla în parcarea staţiei 
Peco Vanesa Star, iar în jurul orelor 15-15,30 pe DE 81, a observat oprind un 
autoturism de culoare galbenă din care au coborât 3 persoane-doi ocupanţi ai 
locurilor din faţă şi ocupantul locului din stânga spate; martorul a observat că doi 
dintre  bărbaţi îl băteau pe cel de-al treilea; la un moment dat unul din bărbaţi, care 
avea bustul gol (şoferul maşinii) a luat-o la fugă, apoi a coborât şi un al patrulea 
bărbat din maşină; cei trei bărbaţi au început să alerge după şofer care o luase la 
fugă. Martorul nu a sesizat ca vreunul din bărbaţi să fi avut cuţit în mână şi a văzut 
apoi cum cei trei bărbaţi au urcat în maşină şi au plecat, şoferul rămânând la 
distanţă şi dând telefoane. 
    La sediul poliţiei a fost încheiat un  proces verbal  din care rezultă că inculpatul  
I.F. care a condus autoturismul nu deţine permis de conducere pentru nicio 
categorie de autovehicule. 
    În prezenţa martorilor asistenţi R.A. şi M.A.M., inculpatul I.F. a fost testat cu 
aparatul alcooltest Drager, valoarea indicată fiind de 0,56 mg/l alcool pur în aerul 
expirat. 
         Potrivit Buletinului de analiză Toxicologică Alcoolemie nr. 1507/1508 din 
26.08.2010, inculpatul I.F., avea la prima proba recoltată  la ora 17,30 o alcoolemie 
de 1%0 iar la a doza probă o alcoolemie de 0,90 %0. 
         În urma examinării  de către medicul legist s-a stabilit că partea vătămată 
T.G.  a necesitat 17-18 zile de îngrijiri medicale, astfel cum rezultă din raportul de 
constatare medico-legală nr.12317/19.08.2010 întocmit de Serviciul de Medicină 
Legală Constanţa. 
           În interiorul autoturismului care a fost restituit părţii vătămate, pe locul 
dreapta faţă a fost găsit un cuţit care a fost ridicat de către organele de poliţie. 
         Situaţia de fapt astfel cum a fost reţinută de instanţă rezultă din coroborarea 
următoarelor mijloace de probă: proces verbal în care se consemnează 
împrejurările depistării în trafic a autoturismului la volanul căruia se afla inculpatul 
I.F., declaraţiile martorilor R.A. şi M.A.M., martori asistenţi la testarea 
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inculpatului I.F. cu alcooltestul, proces verbal privind identificarea inculpatului I.F. 
în baza de date auto din care rezultă că inculpatul I.F. nu posedă permis de 
conducere; buletinul de analiză toxicologică alcoolemie nr. 1507/1508 din 
26.08.2010 din care rezultă că inculpatul I.F. prezenta la prima proba recoltată  la 
ora 17,30 o alcoolemie de 1%0, iar la a doua probă o alcoolemie de 0,90 %0, 
proces verbal de cercetare la faţa locului însoţit de fotografii judiciare,declaraţia 
părţii vătămate T.G., raportul de constatare medico-legală nr. 12317/19.08.2010 
întocmit de Serviciul de Medicină Legală Constanţa, declaraţiile martorilor O.I. 
(care, fiind audiat, a declarat că a văzut când cei trei inculpaţi au fost opriţi de către 
organele de poliţie şi scoşi din autoturism, precizând că la volanul autoturismului 
sustras, se afla inculpatul I.F., proces verbal de prezentare pentru recunoaştere din 
care rezultă că martorul O.I. i-a recunoscut din grup pe cei 3 inculpaţi), M.C. (care 
a arătat că a fost prezent când s-a constituit grupul de persoane din care martorul 
O.I. i-a recunoscut pe inculpaţi), declaraţiile date în cursul urmăririi penale de 
martorii M.G. care a arătat că a participat la recunoaşterea din grup efectuată de 
martorul O.I. (care i-a indicat pe cei trei inculpaţi ca fiind cei care au fost depistaţi 
de agenţii de poliţie, cel care purta numărul 1, inculpatul S.F.E. fiind rănit) şi G.R. 
(care a arătat că se afla în parcarea staţiei Peco Vanesa Star, iar în jurul orelor 15-
15,30 pe DE 81, a observat oprind un autoturism de culoare galbenă din care au 
coborât 3 persoane-doi ocupanţi ai locurilor din faţă şi ocupantul locului din stânga 
spate; martorul a observat că doi dintre bărbaţi îl băteau pe cel de-al treilea; la un 
moment dat unul din bărbaţi, care avea bustul gol (şoferul maşinii) a luat-o la fugă, 
apoi a coborât şi un al patrulea bărbat din maşină; cei trei bărbaţi au început să 
alerge după şofer care o luase la fugă. Martorul nu a sesizat ca vreunul din bărbaţi 
să fi avut cuţit în mână şi a văzut apoi cum cei trei bărbaţi au urcat în maşină). 
            În ceea ce priveşte inculpatul I.F., acesta în cursul urmăririi penale a 
declarat că nu a lovit-o pe partea vătămată, şi că din cauza unor neînţelegeri asupra 
preţului, partea vătămată 1-a înjunghiat în autoturism pe inculpatul S.F.E. care 
stătea în locul din dreapta spate, ulterior revenind şi afirmând că de fapt partea 
vătămată 1-a înjunghiat pe inculpatul S.F.E. în afara autoturismului. Inculpatul I.F. 
a precizat că s-a urcat la volanul autoturismului pentru a-1 transporta de urgenţă pe 
inculpatul S.F.E. la cel mai apropiat spital, intenţionând să ajungă în Constanţa, 
deşi consumase băuturi alcoolice şi nu posedă permis de conducere  

Inculpatul A.M. în cursul urmăririi penale a arătat că a dormit în tot acest 
timp şi s-a trezit doar în momentul în care inculpatul S.F.E. a fost înjunghiat de 
partea vătămată, ulterior adormind la loc. 
 Inculpatul S.E.F. a declarat că nu a lovit-o pe partea vătămată şi că din cauza 
unor neînţelegeri asupra preţului, partea vătămată l-a înjunghiat în afara 
autoturismului, ulterior partea vătămată fugind. 
 În cursul cercetării judecătoreşti inculpatul A.M. a declarat că în ziua 
respectivă, a consumat intr-un bar in apropierea locuinţei bauturi alcoolice 
impreună cu ceilalti doi coinculpati. La inchiderea barului, în jurul orei 22.00, a 
plecat spre locuinta fiicei sale unde a consumat bauturi alcoolice, iar dimineata, 
împreună cu ceilalţi inculpaţi, a plecat catre domiciliul inculpatului I.F. Au trecut 
pe str. D. acolo unde domiciliaza partea vătămată, inculpatul I.F. a trezit-o pe 
aceasta din somn si i-a cerut sa îi transporte la Călărasi. Nu aveau bani asupra lor, 
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însă s-au înteles pentru suma de 250 lei, bani pe care trebuia sa ii dea părţii 
vătămate la Călărasi.  
         Au ajuns la sora sa in Călărasi, acolo unde au ramas o oră şi jumatate după, 
fiind prezentă şi partea vătmată, după care au plecat dându-i părtii vătămate suma 
de 250 lei. A declarat inculpatul că ocupa bancheta din spate impreună cu 
inculpatul S.F.E. şi că nu poate preciza daca si acesta dormea sau nu, şi că s-a trezit 
la un moment dat cand masina era oprită, iar afara avea loc o cearta, afară fiind 
ceilalţi inculpaţi si partea vătămată, după care, în momentul în care a coborât din 
autoturism, inculpatul S.F.E. a tipat ca este tăiat şi timp de câteva minute, acesta a 
cazut la pamânt, după care s-a urcat in autoturism pentru a pleca cu inculpatul rănit 
la spital. A menţionat inculpatul că atunci cand a coborât din masina a observat că 
inculpatul S.F.E. avea un cutit în mână, iar partea vătamată se afla la o distanta de 
200 m şi nu fugea, stătea pe loc. 
         Inculpatul I.F. a declarat că îşi mentine declaratia pe care a dat-o in fata 
agenţilor de politie la IPJ si cea data in fata judecătorului investit cu propunerea de 
arestare preventivă. A arătat că în ziua respectivă a fost intr-un bar acolo unde a 
consumat bauturi alcoolice cu ceilalti doi coinculpati; de acolo a plecat la 
domiciliul unei verisoare, acolo unde a consumat din nou alcool; a plecat spre casă 
şi fiind vecin cu partea vătămată, s-au hotărât să-l ia pe acesta si sa se deplaseze la 
o matuşa in Călărasi. A precizat inculpatul că s-au inteles cu partea vătămată 
asupra pretului de 250 lei pe care trebuia sa-l plătească în Călăraşi. Au ajuns in 
Călăraşi, acolo unde au rămas in jur de o oră şi jumatate, iar la intoarcere partea 
vătămată le-a spus că a plătit o taxa la pod de 25 lei, că nu are gaz pentru masina şi 
i-a cerut suma de 50 lei. Partea vătămată a oprit masina pe dreapta a spus ca nu mai 
pleaca pana nu-i dau banii. Au rămas cheile in contact, el a coborât din autoturism 
imediat după partea vătămată, i-a spus că nu au  bani si că i se va face plata acasa. 
A coborât din masina şi inculpatul S.F.E., partea vătămată a scos un cutit l-a 
înjunghiat pe vărul său, după care partea vătămată a fugit. A menţionat totodată că 
unchiul său, inculpatul A.M. care dormea in spate nu a coborât in acel interval de 
timp ci a coborât cand au oprit organele de politie. A declarat inculpatul că nu este 
adevarat ce a declarat partea vătămată că ar fi lovit-o în interiorul sau in exteriorul 
masinii. 
         Inculpatul S.F.E. a arătat că îşi mentine declaraţia pe care a dat-o in fata 
judecătorului când s-a formulat propunerea de arestare preventivă şi că nu îşi 
mentine declaratiile date la politie întrucât acele declaratii le-a dat, obligat fiind de 
agentii de politie. La data respectivă a  fost cu varul său, inculpatul I.F., si cu 
unchiul său inculpatul A.M. intr-un bar din Piata Grivitei acolo unde au consumat 
bauturi alcoolice. Spre dimineata, au plecat toti trei la locuinta unei verişoare, 
acolo unde au consumat din nou bauturi alcoolice, iar înspre dimineata, când au 
vrut sa meargă la locuinta varului său I.F., care se afla langa domiciliul părtii 
vătămate, au observat autoturismul acestuia oprit în fata casei. 
         Acolo inculpatul I.F. a mers la partea vătămată ,pe care o cunosteam de foarte 
mult timp, şi i-a cerut acesteia să îi transporte pe toti trei la o soră a inculpatului 
A.M. in Călărasi, înţelegându-se si asupra pretului de 250 lei, suma pe care trebuia 
sa i-o dea părtii vătămate în momentul in care ajungeau la Călăraşi. Au plecat toti 
trei cu masina condusa de partea vătămată la Călăraşi, timp în care nu a avut loc 
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nicio discutie. Au ajuns la mătusa sa in Călărasi, impreună cu partea vătămată, atât 
el cat si ceilalti inculpati consumând bauturi alcoolice. În apropierea de localitatea 
Basarabi la intoarcere in C-ta, partea vătamată discuta cu varul său I.F. care se afla 
in fata in partea dreapta, nu stie ce discutau pentru că el si unchiul său au aţipit. S-a 
trezit la momentul la care masina era oprită,iar varul său inculpatul I.F. era în afară 
cu partea vătămată, aceştia discutau, nu se certau, despre bani. În acel moment, 
când a coborât din autoturism partea vătămată a venit spre el si având un cutit 
asupra lui l-a înjunghiat, lucru care s-a întâmplat in afara autoturismului. După ce a 
fost injunghiat de partea vătămată aceasta a lasat cutitul jos, după care a fugit, 
inculpatul declarând că nici unul dintre ei nu a alergat după partea vătămată. 
         Declaraţiile pe care inculpaţii le-au dat pe parcursul procesului penal  vor fi 
înlăturate de către instanţă întrucât sunt contrazise de declaraţiile constante ale 
părţii vătămate T.G., care a arătat că nu a avut niciun cuţit asupra sa şi că nu l-a 
înjungiat pe inculpatul S.E.F., confirmate de declaraţiile date de martorului ocular 
G.R. care în cursul urmăririi penale a aprecizat că la un moment din autoturism au 
coborât 3 persoane-doi ocupanţi ai locurilor din faţă şi ocupantul locului din stânga 
spate; martorul a observat că doi dintre  bărbaţi îl băteau pe cel de-al treilea; la un 
moment dat unul din bărbaţi, care avea bustul gol (şoferul maşinii) a luat-o la fugă, 
apoi a coborât şi un al patrulea bărbat din maşină; cei trei bărbaţi au început să 
alerge după şofer care o luase la fugă. Martorul nu a sesizat ca vreunul din bărbaţi 
să fi avut cuţit în mână şi a observat apoi cum cei trei bărbaţi au urcat în maşină şi 
au plecat, şoferul rămânând la distanţă şi dând telefoane. Martorul ocular G.R. i-a 
observat pe cei trei inculpaţi alergând după partea vătămată, infirmând susţinerile 
inculpaţilor în sensul că inculpatul A.M. ar fi dormit în cursul incidentului. 

În condiţiile în care partea vătămată a negat că ar fi al ei cuţitul şi că l-ar fi 
înjunghiat pe inculpatul S.F.E., martorul G.R. confirmând această împrejurare, iar 
variantele susţinute de inculpaţi sunt contradictorii, se constată că in condiţiile în 
care toţi cei trei inculpaţi au fost observaţi de un martor ocular alergând după 
partea vătămată, deci inclusiv inculpatul S.F.E. care a pretins că era rănit şi sângera 
abundent, prăbuşindu-se la pământ din cauza loviturii, nu sunt realizate condiţiile 
legitimei apărări. 
         De altfel, inculpatul A.M. s-a contrazis în declaraţii, iniţial precizând că s-a 
trezit şi a văzut conflictul dintre I.F. şi S.F.E., apoi arătând că de fapt el a dormit şi 
nu ştie ce s-a întâmplat, fiind trezit de poliţişti. 
         În ceea ce priveşte martorul O.I. acesta a arătat în faţa instanţei că cele trei 
persoane sunt cei trei inculpati prezenti in sala de sedinta şi că la momentul în care 
a observat cele 3 persoane coborând din autoturism, nu a spus politistului care 
dintre acele persoane a condus autoturismul întrucât nu a fost întrebat, arătând că 
este intr-o stare atât de nervoasa încât nu se poate controla. Instanţa constată că 
declaraţia martorului nu reprezintă o retractare a declaraţiilor date în fază de 
urmărire penală având în vedere faptul că martorul a declarat că nu-şi mai 
aminteşte cele menţionate în cursul urmăririi penale. 
         Martorul M.G. a declarat în faţa instanţei ca a fost luat de organele de politie 
de pe strada pentru că nu avea buletinul la el, că fost bagat intr-o cameră cu alte 
persoane şi i-a observat pe cei trei inculpati prezenti azi într-o altă cameră. A fost 
pus sa semneze un document la politie, pe care l-a semnat şi că nu stie sa citească. 
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A arătat martorul că nu a vorbit nimic la politie  şi după ce i s-a dat citire din 
declaraţia existentă la fila 83 din dup, a precizat că nu ştie despre ce este vorba 
pentru că i s-a dat sa semneze acea declaraţie . 
         Martorul G.R. a arătat în cursul cercetării judecătoreşti că îşi mentine 
declaratiile date la politie, a precizat ca nu stie ce s-a scris în acele declaratii şi că a 
răspuns la intrebările formulate. A precizat martorul că i-au fost citite declaratiile, 
dar pe o ureche intra, iar pe alta iesea ce spunea politistul. A arătat că în ziua 
respectivă vindea nuci la strada când la o distanta de aproximativ 100 m s-a oprit 
un autoturism, au coborât 3 insi de acolo şi s-au luat la ceartă m moment în care a 
trecut pe partea cealaltă temându-se sa nu se ia de el, după care au venit agentii de 
politie l-a intrebat daca a vazut ceva şi că  daca nu spune ce a vazut, nu o sa mai 
vândă nuci la strada niciodata. 
         A observat ca unul din cei trei indivizi care purta pantaloni scurti si un tricou 
a luat-o la fuga, ceilalti nu au fugit după el şi că nu-şi aminteşte daca acel barbat pe 
care l-a vazut cand au venit agentii de politie era in bustul gol. Nu a vazut ca 
vreunul dintre ei sa fi avut veun cutit sau lama de cutit. A menţionat ca declaraţiile 
din faza de urmărire penală le-a semnat, după care i-au fost citite şi că nu a declarat 
în faza de urmărire penală că trei indivizi l-ar fi urmărit pe celălalt. A arătat că era 
intrebat de agentii de politie daca au coborât trei, el a răspuns că da  şi că a spus ca 
se bateau toti trei şi nu că „doi barbati il loveau pe al treilea a” asa cum s-a scris in 
declaratie de la urmărire penală. In ceea ce priveste” afirmaţia” din declaratia de la 
urmărire penală, în sensul că ar fi văzut un barbat in pielea goală ce fugea si un 
barbat, al patrulea, ce a coborât din masina. A menţionat martorul că nu este 
adevarat ceea ce a declarat la urmărire penală, in sensul că i-a observat pe cei trei 
barbati cind s-au urcat in masina şi au plecat spre Constanta şi că nu putea sa spună 
politistilor că nu a vazut si că nu stie despre aspectele de care a fost intrebat, pentru 
că nu ar mai fi venit pe strada.  

Instanţa a inlăturat declaraţiile pe care martorii G.R. şi M.G. le-au dat în 
cursul cercetării judecătoreşti întrucât retractarea declaraţiilor date în cursul 
urmăririi penale nu are nicio valoarea în lipsa unor motive temeinic justificate. 

Declaraţia dată de martorul M.G. este contrazisă de declaraţiile martorului 
M.C. care a arătat că a fost solicitat sa participe ca martor asistent la o recunoaştere 
efectuată dintr-un grup de persoane Martorul O.I. i-a recunoscut din acel grup pe 
cei care purtau numerele 1, 4, 6, de faţă fiind şi martorul M.G. care a precizat ca nu 
ştie sa scrie si să citească şi că declaraţia i-a fost consemnata de un agent de politie, 
la final declaraţia fiindu-i citită. 

Mai mult decât atât astfel cum rezultă din înscrisurile înaintate la dosar de 
Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanţa, audiaţi în calitatea de inculpaţi sub 
aspectul săvârşirii infracţiunii de mărturie mincinoasă în faţa procurorului care a şi 
formulat propunere de arestare preventivă, martorii G.R. şi M.G. au declarat că nu 
au spus adevărul în faţa instanţei fiind real ceea ce au menţionat în cursul urmăririi 
penale.  

La termenul din 18.11.2010, avocatul inculpaţilor a solicitat schimbarea 
încadrării juridice a infracţiunii pentru care inculpaţii au fost trimişi în judecată din 
infracţiunea prev. de art. 211 alin.1, 2 lit.c şi alin.2 ind.1 lit.a, în infracţiunea de 
lovire sau alte violenţe prev. de art. 180 alin.2 C.penal, cu reţinerea infracţiunilor 
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prev. de art.86 alin.1 şi 87 alin.1 din OUG nr.195/2002, în ceea ce priveşte 
inculpatul I.F., iar instanţa din oficiu a pus în discuţie schimbarea încadrării 
juridice a infracţiunilor reţinute în sarcina inculpaţilor I.F., A.M. şi S.F.E. prin 
actul de sesizare a instanţei, după cum urmează. Pentru inculpatul A.M. din 
infracţiunea de tâlhărie prev. de art. art. 211 al.1, al.2 lit.c şi al.21 lit.a Cod penal în 
infracţiunile prev. de art. 180 al.2 Cod penal şi art. 208 al.1,4 - 209 al.1 lit.a, e Cod 
penal cu aplic. art. 33 lit.a C.penal, pentru inculpatul S.F.E.  din infracţiunea de 
tâlhărie prev. de art. art. 211 al.1, al.2 lit.c şi al.21 lit.a Cod penal în infracţiunile 
prev. de art. 180 al.2 Cod penal şi art. 208 al.1, 4 - 209 al.1 lit.a, e Cod penal cu 
aplic. art. 33 lit.a C.penal şi pentru inculpatul I.F. din infracţiunile prev. de art. 211 
al.1, al.2 lit.c şi al.21 lit.a Cod penal, art. 86 alin.1 şi art. 87 din OUG 195/2002 în 
infracţiunile prev. de art. 180 al.2 Cod penal, art. 208 al.1,4 - 209 al.1 lit.a, e Cod 
penal, art. 86 alin.1 şi art. 87 din OUG 195/2002 cu aplic. art. 33 lit.a C.penal. 

Instanţa a admis cererea formulată din oficiu şi va respinge cererea 
formulată de avocatului inculpaţilor pentru considerentele care vor fi expuse in 
continuare. 

In alcătuirea laturii obiective a infracţiunii de tâlhărie intra 2 activităţi strâns 
legate intre ele, dintre care una –furtul- este activitatea principala iar a doua - 
folosirea actelor de violenta-este activitatea secundară; din mijloacele de proba 
administrate si analizate mai sus a rezultat ca inculpaţii A.M., S.F.E. şi I.F. au fost 
transportaţi de partea vătămată T.G. cu autoturismul aflat în posesia acestuia la 
Călăraşi, iar la întoarcere au apărut discuţii între inculpatul A.M. şi partea vătămată 
legate de muzica din maşină,fapte pentru care apreciind că unchiul său, inculpatul 
A.M. a fost jignit de partea vătămată, inculpatul I.F. i-a aplicat părţii vătămate o 
lovitură cu pumnul în faţă, partea vătămată fiind lovită şi de inculpatul A.M., 
ulterior după ce inculpatul S.F.E. a fost înjunghiat, cei 3 au plecat cu autoturismul; 
aşadar inculpaţii nu au exercitat acţiunile violente cu intenţia de a sustrage 
autoturismul părţii vătămate pentru a putea vorbi de infracţiunea de tâlhărie; 
acţiunile violente exercitate de cei 2 inculpaţi nu au reprezentat un mijloc pentru 
realizarea scopului prevăzut de lege – folosirea pe nedrept a autoturismului. 

În ceea ce priveşte susţinerile avocatului inculpaţilor că ar fi luat maşina 
părţii vătămate în stare de necesitate impusă de transportarea la spital a 
inculpatului S.F.E., rănit în cursul incidentului, se observă cu uşurinţă că inculpaţii 
nu au acţionat în stare de necesitate-inculpaţii se aflau în apropierea unei 
benzinării, putând cere ajutor angajaţilor sau putând apela în mod gratuit la 
numărul de urgenţă pentru a chema ambulanţa, puteau cere ajutorul altor 
conducători auto sau puteau chiar utiliza telefonul mobil găsit în maşina condusă 
de inculpatul I.F., cu ocazia depistării sau fiind la intrarea în localitatea Medgidia 
aceştia s-ar fi putut deplasa la Spitalul din acea localitate. Mai mult decât atât, în 
condiţiile în care inculpatul I.F. consumase băuturi alcoolice şi nici nu poseda 
permis de conducere, nu numai că nu a acţionat pentru a salva de la un pericol 
iminent pe inculpatul S.F.E., dar a pus în pericol grav integritatea corporală atât a 
celor doi inculpaţi care au urcat cu el în maşină cât şi a celorlalţi participanţi la 
trafic. 
 În consecinţă, în baza art.334 C.pr.penală, a schimbat încadrarea juridică a 
infracţiunii reţinută în sarcina inculpatului S.F.E. din infracţiunea de tâlhărie prev. 



 32

de art. art. 211 al.1, al.2 lit.c şi al.21 lit.a Cod penal în infracţiunile prev. de art. 
180 al.2 Cod penal şi art. 208 al.1, 4 - 209 al.1 lit.a, e Cod penal cu aplic. art. 33 
lit.a C.penal, va schimba încadrarea juridică a infracţiunii reţinută în sarcina 
inculpatului A.M. din infracţiunea de tâlhărie prev. de art. art. 211 al.1, al.2 lit.c şi 
al.21 lit.a Cod penal în infracţiunile prev. de art. 180 al.2 Cod penal şi art. 208 
al.1,4 - 209 al.1 lit.a, e Cod penal cu aplic. art. 33 lit.a C.penal, va schimba 
încadrarea juridică a infracţiunilor reţinute în sarcina inculpatului I.F. din 
infracţiunile prev. de art. 211 al.1, al.2 lit.c şi al.21 lit.a Cod penal, art. 86 alin.1 şi 
art. 87 din OUG 195/2002 în infracţiunile prev. de art. 180 al.2 Cod penal, art. 208 
al.1,4 - 209 al.1 lit.a, e Cod penal, art. 86 alin.1 şi art. 87 din OUG 195/2002 cu 
aplic. art. 33 lit.a C.penal. 
          La termenul din 25.11.2010, partea vatamată T.G. si inculpaţii  I.F., A.M. şi 
S.F.E. au invederat instantei ca se impaca, raportat la cererile de schimbare a 
încadrării juridice. 
          Împăcarea partilor constituie, potrivit art. 132 C.pen., o cauza care inlatura 
raspunderea penala, avand consecinte pe plan procesual penal intrucat constituie un 
impediment in desfasurarea acestuia (art.11 pct. 2 lit. b C.pr.pen.). 
         Instanta a luat act de manifestarea de vointa a partilor si in temeiul art. 11 
pct. 2 lit. b rap. la art. 10  lit. h C.pr.pen. va inceta procesul penal pornit impotriva 
inculpaţilor S.F.E., A.M. şi I.F. sub aspectul săvârşirii infractiunii prev. si ped. de 
art.180 alin.2  C.pen., ca urmare a impacarii partilor. 
    Sub aspectul laturii obiective, fapta inculpaţilor S.F.E., A.M. şi I.F. care la 
data de 19.08.2010 au sustras, în scopul folosirii, autoturismul marca Renault Clio 
Symbol aflat în posesia părţii vătămate T.G. care exercita activitatea de taximetrist 
intruneste elementele constitutive ale infracţiunii de furt calificat prev de art. 208 
alin.1, 4 - 209 alin.1 lit.a, e C.penal. 

Fapta inculpatului I.F. care la data de 19.08.2010 a condus autoturismul 
marca Renault Clio pe drumurile publice, respectiv pe DN 22C până în localitatea 
Murfatalar,  deşi nu poseda permis de conducere pentru nicio categorie de 
vehicule, având în sânge o îmbibaţie alcoolică peste limita legală, întruneşte 
elementele constitutive ale infractiunilor prev. de art.86 alin.1 şi art.87 alin.1 din 
O.U.G.nr.195/2002. 

La individualizarea pedepselor ce au fost aplicate inculpaţilor instanţa va 
avea in vedere criteriile prevăzute de art. 72 C.penala si anume: dispoziţiile din 
partea generala a Codului Penal, concursul de infracţiuni pentru inculpatul I.F., 
limitele de pedeapsa prevăzute pentru infracţiunile de furt calificat şi infracţiunile 
de conducere a aunui autoturism făr a poseda permis de conducere şi având în 
sânge o îmbibaţie alcoolică peste limita legală, în ceea ce priveşte pe inculpatul 
I.F., gradul de pericol social concret al fiecărei infracţiuni  săvârşite, rezultat din 
modalitatea de comitere si relaţiile sociale care au fost incalcate (relaţiile sociale 
care ocrotesc patrimoniul persoanei şi, respectiv circulaţia pe drumurile publice, 
prejudiciul material cauzat, recuperat prin diligenţele organului de cercetare 
penală, atitudinea pe care au manifestat-o inculpaţii pe tot parcursul procesului 
penal aceştia formulandu-si apărări infirmate de celelalte mijloace de proba 
administrate in cauza. 
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In consecinta, instanta apreciază ca scopul pedepsei prev. de art.52 C.penal 
poate fi atins prin aplicarea unor pedepse cu inchisoare; pedepsele stabilite pentru 
cele 3  infracţiuni săvârşite de inculpatul I.F. vor fi contopite potrivit art 33 lit a şi 
art 34 lit b c.pen, acesta urmând a executa pedeapsa rezultantă. 

Tinand seama de persoanele inculpaţilor S.F.E., A.M. şi I.F. care nu sunt 
cunoscuţi cu antecedente penale, instanta apreciază ca reeducarea acestora in 
sensul respectului datorat valorilor sociale ocrotite de lege si pe care au inteles sa 
le incalce prin săvârşirea infracţiunilor poate fi atinsa si fara privare de libertate; 
fiind indeplinite condiţiile prev. de art. 861 C.penal, instanţa va dispune 
suspendarea sub supraveghere a pedepselor aplicate acestora pe durata unor termen 
de incercare stabilite conform art. 862 C.penal si compuse din durata pedepsei 
aplicate la care se adaugă un interval de timp de 3 ani în ceea ce priveşte inculpaţii 
A.M. şi S.F.E. şi 5 ani în ceea ce priveşte inculpatul I.F. 

În baza art.863 alin.1 lit.a-d C.pen., inculpaţii S.F.E., A.M. şi I.F.E. trebuie 
sa se supuna urmatoarelor masuri de supraveghere: 
         - sa se prezinte la Serviciul de Probatiune de pe langa Tribunalul Constanta. 
         - sa anunte in prealabil, orice schimbare de domiciliu, resedinta sau locuinta 
si orice deplasare care depaseste 8 zile precum si intoarcerea  
        - sa comunice si sa justifice schimbarea locului de munca  
        - sa comunice informatii de natura a putea fi controlate mijloacele lui  de 
existenta. 
         In baza art. 359 C.pr.penala şi art. 864 C.pen., se va atrage atenţia inculpaţilor 
S.F.E., A.M. şi I.F. asupra dispoziţiilor art.83, 84 C.penal a căror nerespectare va 
atrage revocarea suspendării sub supraveghere. 
         In baza art. 71 C.penal, se vor interzice inculpaţilor S.F.E., A.M. şi I.F. 
drepturile prevăzute de art. 64 lit.a teza a doua si lit.b C.penal. 
         In baza art.71 alin.5 C.penal pe durata suspendării condiţionate a executării 
pedepsei inchisorii se va suspenda si executarea pedepselor accesorii. 
         Va constata ca inculpaţii I.F., A.M. şi S.F.E. au fost reţinuţi şi arestaţi 
preventiv de la 19.08.2010 la 02.11.2010.         
         Întrucât subzistă temeiurile avute în vedere de instanţă la momentul înlocuirii 
măsurii arestării preventive dispuse faţă de inculpaţi cu măsura obligării de a nu 
părăsi localitatea, apreciind că se impune păstrarea controlului din partea organelor 
judiciare  asupra inculpaţilor, raportat la modalitatea în care au săvârşit 
infracţiunile, instanţa a menţinut măsura obligării de a nu părăsi localitatea 
Constanţa dispusă faţă de inculpaţii I.F., A.M. şi S.F.E. prin încheierea din 
28.10.2010, până la rămânerea definitivă a prezentei hotărâri  
         Instanţa a respins cererea formulată de reprezentantul Ministerului Public 
privind confiscarea cuţitului ataşat la dosar, având în vedere că acesta nu a fost 
folosit la săvârşirea infracţiunii astfel că nu sunt îndeplinite condiţiile art. 118 lit.b 
c.penal, contrar celor susţinute de reprezentantul Ministerului Public în concluzile 
pe fond. 
        S-a luat act că partea vătămată T.G. nu s-a constituit parte civilă în cauză. 
 În termen legal, împotriva acestei sentinţe a declarat recurs Parchetul 
de pe lângă Judecătoria Constanţa şi inculpaţii I.F., A.M. şi S.F.E. 



 34

 Recursul declarat de procuror vizează greşita încadrare juridică reţinută de 
către prima instanţă în sensul nelegalei schimbări de încadrare juridică şi greşita 
individualizare a pedepselor stabilite faţă de inculpaţi. 
 Recursurile declarate de către inculpaţi vizează greşita individualizare a 
pedepselor stabilite faţă de aceştia. 
 Verificând sentinţa recurată prin prisma criticilor formulate de către 
recurenţi, curtea apreciază că recursul declarat de către procuror este fondat, iar 
recursurile declarate de inculpaţi sunt nefondate. 
 Astfel, aşa cum rezultă şi din motivele invocate de procuror, prima instanţă, 
in mod nelegal, a reţinut ca încadrare juridică faţă de inculpaţi câte o infracţiune 
prev. de art. 180 alin. 2 cod penal in concurs cu câte o infracţiune prev. de art. 208 
alin. 1,4 – 209 alin. 1 lit. a,e cod penal, apreciind în mod eronat şi cu nesocotirea 
elementelor de fapt rezultate din probele administrate, că între faptele de lovire 
săvârşite de către inculpaţi asupra părţii vătămate şi însuşirea fără drept a 
autoturismului condus de acesta, nu există legătura de conexitate etiologică care, în 
cazul in care ar fi fost constatată ar fi condus la reţinerea ca şi încadrare juridică a 
infracţiunii complexe de tâlhărie, prev. de art. 211 alin. 1 alin. 2 lit. c şi alin. 2/1 lit. 
a cod penal, infracţiune complexă care absoarbe infracţiunea scop prevăzută de art. 
208 – 209 cod penal şi infracţiunea mijloc prev. de art. 180 cod penal. 
 In cauză se constată din probele administrate că inculpaţii, in mod conjugat, 
au deposedat pe partea vătămată de cheile autoturismului condus de acesta, chei pe 
care apoi le-au folosit in vederea punerii in mişcare a autoturismului, deplasându-
se ulterior cu acesta şi folosindu-l pe nedrept, acţiunea de deposedare fiind 
săvârşită prin bruscarea părţii vătămate. 
 Acţiunile de bruscare ale părţii vătămate reprezintă mijlocul violent prin care 
s-a realizat împosedarea, împosedare care potrivit principiului „traditio longa 
manu„ se realizează şi prin primirea/luarea instrumentului necesar pentru folosirea 
bunului potrivit scopului constructiv, respectiv a cheilor de contact. 
 Acest element conduce la concluzia că, in cauză, este incident cazul de 
casare prev. de art. 385/9 pct. 17 cod pr. penală, motivul de recurs fiind întemeiat 
şi conducând la admiterea recursului declarat de procuror cu consecinţa casării în 
parte a sentinţei şi cu ocazia rejudecării, a schimbării încadrării juridice a faptelor 
reţinute in sarcina inculpaţilor, in infracţiunea prev. de art. 211 alin. 1 alin. 2 lit. c 
şi alin. 2/1 lit. a cod penal, încadrare juridică in raport de care, pentru săvârşirea 
acestei infracţiuni, instanţa de recurs urmează a condamna pe cei trei inculpaţi la 
câte o pedeapsă de 7 ani închisoare in condiţiile art. 57 şi art. 71 cod penal. 
 Făcând aplicarea art. 33 şi art. 34 cod penal, urmează a se aplica inculpatului 
I.F., pedeapsa cea mai grea de 7 ani închisoare, de asemenea in condiţiile art. 57 şi 
art. 71 cod penal. 
 Vor fi înlăturate din sentinţa recurată dispoziţiile contrare prezentei hotărâri 
şi vor fi menţinute celelalte dispoziţii. 
 În ce priveşte critica formulată vizând omisiunea de a dispune restituirea 
corpului delict a cărei confiscare s-a respins, curtea va respinge această critică 
întrucât dispoziţia prev. de art. 357 alin. 2 lit. e cod pr. penală, se interpretează în 
sensul că, urmează a fi inserată în dispozitiv în măsura în care, proprietarul 
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bunului, printr-o cerere conexă, solicită restituirea bunului, situaţie care nu se 
regăseşte in prezenta cauză. 
 În ce priveşte recursurile declarate de inculpaţi, ţinând seama de admiterea 
recursului declarat de procuror şi prin schimbarea încadrării juridice de 
condamnare a inculpaţilor la pedepse mai mari decât cele stabilite de prima 
instanţă, criticile acestora apar pe cale de consecinţă ca fiind neîntemeiate, 
conducând la respingerea ca nefondate a recursurilor inculpaţilor. 
 Făcându-se şi aplicarea corespunzătoare a disp. art. 192 alin. 2 cod pr. 
penală, numai în raport de cheltuielile generate in recursurile inculpaţilor,  

Dosar nr. 34847/212/2010 
Decizia penală nr. 357/P/15.04.2010 

Judecător redactor Marius Epure 
 
 
          5. Legitimă apărare. Eroare gravă de fapt cu privire la reţinerea 
dispozitiilor art. 73 lit. b Cod penal în loc de art. 44 alin. 2 Cod penal. 

 
Săvârşirea faptei de către inculpat s-a realizat în stare de legitimă apărare, în condiţiile 

art.44 alin.3 cod penal: „este de asemenea în legitimă apărare şi acela care din cauza 
tulburării sau temerii a depăşit limitele unei apărări proporţionale cu gravitatea pericolului şi 
cu împrejurările în care s-a produs atacul”. 

  În cauză se impunea reţinerea săvârşirii faptei de către inculpat în condiţiile legitimei 
apărări prev. de art.44 alin.3 Cod penal şi nu reţinerea circumstanţei atenuante legale prev. de 
art.73 lit.b cod penal, având în vedere că acţiunea ilicită a părţii vătămate de împiedicare a 
inculpatului să iasă din curte nu a reprezentat o provocare din partea părţii vătămate, ci un atac 
material în sensul art.44 alin.2 cod penal, care a pus în pericol grav drepturile inculpatului la 
libertate şi la stabilirea reşedinţei. 

Instanţa de fond a pronunţat sentinţa recurată în urma unei erori grave de fapt cu privire 
la reţinerea stării de provocare prev. de art.73 lit.b cod penal în loc de starea de legitimă 
apărare prev. de art.44 alin.2 cod penal, acest fapt constituind cazul de casare prev. de art.3859 
alin.1 pct.18 cod procedură penală, caz de casare care se ia în considerare întotdeauna din 
oficiu, potrivit art.3859 alin.2 cod procedură penală. 

 
Art. 44 alin. 2 Cod penal 

Art. 3859 pct. 18 Cod procedură penală 
Art.23 alin.1, art. 25 alin.2 din Constituţia României 

 
Constată că prin sentinţa penală nr.234 din data de 18 februarie 2011, 

pronunţată de Judecătoria Tulcea, în dosarul penal nr.2851/327/2010, s-a hotărât: 
„În temeiul art.182 alin.1 Cod pen. cu aplicarea art.73 lit.b raportat la art.76 

lit.d Cod penal, condamnă pe inculpatul D.M. la o pedeapsă de 6 luni închisoare, 
pentru infracţiunea de vătămare corporală gravă (fapta din data de 08.02.2008). 

În baza art. 71 Cod penal şi al art. 3 din Protocolul adiţional al Convenţiei 
Europena a Drepturilor Omului, interzice inculpatului exerciţiul drepturilor 
prevăzute de art. 64 lit. a teza a II-a Cod penal, respectiv dreptul de a fi ales în 
autorităţile publice sau în funcţii elective publice precum şi cele prevăzute la art.64 
lit.b Cod penal, respectiv dreptul de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul 
autorităţii de stat,  pe durata pedepsei.  
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În temeiul art.81 Cod penal dispune suspendarea condiţionată a executării 
pedepsei, pe durata termenului de încercare de 2 ani şi 6 luni, stabilit în 
conformitate cu  art.82 Cod penal. 

În baza art. 71 alin. 5 Cod penal, se suspendă executarea pedepselor accesorii 
pe durata suspendării condiţionate a pedepsei.  

În baza art. 359 Cod proc.pen., se atrage atenţia inculpatului asupra 
dispoziţiilor art. 83 Cod penal, în sensul că, dacă în cursul termenului de încercare 
va săvârşi din nou o infracţiune, se va revoca suspendarea condiţionată a executării 
pedepsei, urmând ca acesta să execute în intregime pedeapsa ce nu se va contopi cu 
pedeapsa aplicată pentru noua infracţiune. 

Admite acţiunea civilă promovată de Spitalul Judeţean de Urgenţă Tulcea, 
cu sediul în Tulcea, str.1848, nr.32, judeţul Tulcea şi va obliga inculpatul, în 
temeiul art.14 şi art.346 Cod proc.pen. raportat la prevederile art.313 din Legea 
nr.95/2006, la plata către acesta, a sumei de 3.794,87 lei, ce se va actualiza cu 
indicele de inflaţie la momentul plăţii efective. 

Admite în parte, acţiunea civilă a părţii civile P.C. şi va obliga inculpatul la 
plata, către acesta a sumei de 5000 lei, cu titlu de daune materiale şi morale.” 

Pentru a se pronunţa astfel, instanţa de fond a reţinut următoarele: 
Începand cu luna noiembrie 2007, P.C. şi P.N. au inchiriat o parte din 

imobilul din Tulcea str.B. nr.21, către D.M. şi concubina acestuia, P.M. In seara 
zilei de 08.02.2008, intre P.C. şi D.M. s-a iscat o altercatie verbală, care avea ca 
obiect neplata chiriei. In jurul orelor 23,00 inculpatul a fost surprins de P.N. şi P.C., 
cu bagaje, in dreptul portii, intentia fiind de a se muta peste noapte, la numitul 
C.S.I., care locuia vis-à-vis pe str. B. la nr.22. Cei doi, temându-se de a nu li se fi 
sustras bunuri din imobilul inchiriat precum si nemultumiti de faptul că D.M. 
incerca să plece fără a achita chiria restantă, au incercat să-l reţină pe acesta. In 
conflictul spontan care s-a iscat, inculpatul l-a impins pe P.C. care s-a dezechilibrat 
si a cazut pe o bordura din beton aflata in curte, fracturându-şi in acel moment 
piciorul si soldul drept. 
 Din certificatul medico-legal nr.173/20.03.2008 rezultă că P.C., in varsta de 
64 ani, prezinta leziuni traumatice ce au putut fi produse prin lovire cu sau de 
corp/plan dur, ce necesita ingrijiri medicale timp de cca. 90 zile de la data 
producerii, daca nu survin complicatii. 
 La data de 11.10.2010 partea vatamata P.C. s-a constituit parte civila cu 
suma de 10.000 lei, din care 7.000 lei cu titlu de daune materiale, reprezentand 
cheltuieli de spitalizare si tratamente si 3.000 lei cu titlu de daune morale. 
 Spitalul judetean de urgenta Tulcea s-a constituit parte civila cu suma de 
3.794,87 lei, ce reprezinta contravaloarea cheltuielilor de spitalizare pentru partea 
vatamata Petrov Calistrat. 
 In cursul cercetarii judecatoresti au fost audiati martorii: P.N., R.E. şi C.S.I. 
 In privinta inculpatului, cu exceptia termenului de judecata din data de 
13.09.2010, când nu s-au putut indeplini acte de procedura intrucat era lipsit de 
aparare, acesta nu s-a prezentat in fata instantei, desi a fost citat chiar si cu mandat 
de aducere.  
 Din declaratia data de inculpat in faza de urmarire penala, rezultă că soţii 
P.N. şi C., in seara zilei de 08.02.2008 se aflau in stare de ebrietate, au iscat un 
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scandal in curtea imobilului, fiind solicitată (de către inculpat) intervenţia organelor 
de ordine publică, prin serviciul de urgenta 112. Intrucât scandalul a fost continuat, 
după plecarea echipajului de poliţie, inculpatul şi-a făcut bagajele, fiind decis să 
paraseasca imobilul, la acea ora din noapte (ora 23,00). Deoarece poarta era 
incuiată, a incercat să sară gardul, insă a fost surprins de P.N., care a inceput sa 
traga de bagaje. La locul incidentului a sosit si P.C. care l-ar fi lovit pe inculpat si l-
ar fi taiat cu un cutit, in zona abdomenului. In acea altercatie, P.N. l-a impins pe 
P.C. care a cazut deasupra unui bazin din fier. Vatamarile suferite de inculpat nu 
sunt atestate prin niciun mijloc material de proba.   
 Sustinerile inculpatului nu sunt coroborate cu alte mijloace de proba, fiind 
infirmate in parte de declaratiile martorilor audiati in fata instantei. 
 Astfel, potrivit declaratiei martorului C.S.I., luata sub prestare de juramant, 
acesta a perceput in mod direct momentul in care inculpatul D.M. a impins partea 
vatamata, care nu s-a mai ridicat din locul unde cazuse.     

Elementul material al laturii obiective al infractiunii consta in actiunea 
inculpatului exercitata asupra partii vatamate, urmata de caderea acesteia din urma 
si producerea leziunilor expuse anterior. 

Urmarea imediata consta in producerea de leziuni pentru a caror vindecare 
au fost necesare aprox.90 de zile de ingrijiri medicale, legatura de cauzalitate fiind 
dedusa implicit din modul de desfasurare al agresiunii, fiind evident ca in absenta 
agresiunii exercitate impotriva sa, partea vatamata nu ar fi suferit urmarile 
constatate potrivit investigatiilor medicale. 

Sub aspectul laturii subiective, inculpatul a savarsit infractiunea cu intentie 
directa, in acceptiunea art. 19 alin.1 pct. 1 lit a Cod penal, avand reprezentarea 
faptelor  si a consecintelor asupra integritatii corporale si sanatatii partii vatamate. 

Pe cale de consecinta, apreciind ca in cauza sunt indeplinite conditiile 
prevazute de art. 345 alin. 2 Cod procedura penala, in sensul ca fapta exista, 
constituie infractiune si a fost savarsita cu forma de vinovatie prevazuta de lege, 
instanta de fond a dispus condamnarea inculpatului, tinand cont de criteriile 
generale de individualizare ale pedepsei prevăzute de art.72 cod penal, respectiv: 
dispoziţiile părţii generale ale codului penal, limitele de pedeapsă ale infracţiunii, 
gradul de pericol social al faptelor, modalitatea şi imprejurările in care a fost 
săvârşită fapta, persoana inculpatului, comportamentul din cursul procesului penal. 

Potivit fişei de cazier judiciar, inculpatul nu figurează cu antecedente penale. 
Intrucat din probele administrate in cauza, rezulta ca inculpatul a fost 

provocat de partea vatamata de a reacţiona in maniera constata, instanţa de fond a 
reţinut in privinta acestuia circumstanţe atenuante, in sensul prevederilor art.73 lit.b 
Cod pen. 

Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs inculpatul D.M. 
În dezvoltarea motivelor de recurs ale inculpatului s-a arătat că din probele 

administrate în cauză nu rezultă cu certitudine că inculpatul este cel care a împins-o 
pe partea vătămată care s-a dezechilibrat şi a căzut pe bordura din beton aflată în 
curtea unde s-a iscat altercaţia, partea vătămată împreună cu soţia acesteia trăgând 
de inculpat, în încercarea de a-l mobiliza pe acesta şi considerând astfel că în cauză 
nu se poate constata vinovăţia inculpatului, întrucât nu se pot stabili cu certitudine  
condiţiile în care a avut loc accidentul; în consecinţă, recurentul inculpat a solicitat 



 38

admiterea recursului, casarea hotărârii pronunţată de Judecătoria Tulcea şi, 
rejudecând, să se dispună achitarea inculpatului în temeiul dispoziţiilor art.11 
pct.(2) lit.a) raportat la art.10 lit.a) Cod procedură penală, întrucât fapta nu există; 
în ceea ce priveşte acţiunea civilă a cauzei, inculpatul a solicitat respingerea 
acesteia ca nefondată. 

În recurs nu s-au administrat mijloace de probă noi. 
Examinând sentinţa recurată în raport de motivele de recurs şi de actele şi 

lucrările dosarului, faţă de efectul devolutiv al recursului şi limitele acestuia, 
potrivit art.3856 cod procedură penală, Curtea constată că recursul formulat de către 
inculpatul D.M. este fondat, pentru următoarele: 

Instanţa de fond a reţinut în mod corect starea de fapt, cu privire la incidentul 
care a avut loc în data de 08.02.2008 între inculpatul D.M. şi partea vătămată P.C., 
încheiat prin împingerea părţii vătămate de către inculpat care s-a dezechilibrat si a 
cazut pe o bordura din beton aflata in curte, fracturându-şi in acel moment piciorul 
si soldul drept, leziuni traumatice care au necesitat 90 de zile de îngrijiri medicale. 

În acest sens, Curtea are în vedere declaraţia părţii vătămate care se 
coroborează cu declaraţia martorei P.N., cu declaraţia martorului ocular C.S.I. (care 
a declarat că a perceput in mod direct momentul in care inculpatul D.M. a împins 
partea vătămată, care nu s-a mai ridicat din locul unde căzuse) şi cu certificatul 
medico-legal nr.173/20.03.2008, din care rezultă că P.C., în vârstă de 64 ani, 
prezintă leziuni traumatice ce au putut fi produse prin lovire cu sau de corp/plan 
dur, ce necesită îngrijiri medicale timp de cca. 90 zile de la data producerii, dacă nu 
survin complicaţii. 

Faţă de aceste mijloace de probă administrate în cauză, Curtea constată că nu 
sunt întemeiate criticile recurentului inculpat, constând în faptul că nu s-ar putea 
stabili cu certitudine  motivul pentru care partea vătămată s-a dezechilibrat şi a 
căzut. 

 Având în vedere efectul devolutiv al recursului şi limitele acestuia potrivit 
art.3856 cod procedură penală, raportat la probatoriul administrat în cauză, Curtea 
constată că recursul formulat de către inculpatul D.M. este fondat pentru un alt 
motiv decât cel invocat. 

Astfel, Curtea constată, astfel cum instanţa de fond a reţinut în mod corect, 
că incidentul dintre inculpat şi partea vătămată din seara zilei de 08.02.2008 a 
pornit de la o altercatie verbala, care avea ca obiect neplata chiriei de către inculpat, 
iar în jurul orelor 23,00 inculpatul a fost surprins de P.N. şi P.C., cu bagaje, in 
dreptul porţii, intenţia fiind de a se muta peste noapte, la numitul C.S.I., care locuia 
vis-à-vis pe str. B. la nr.22; P.N. şi P.C., temându-se de a nu li se fi sustras bunuri 
din imobilul inchiriat precum si nemultumiti de faptul ca D.M. incerca să plece fără 
a achita chiria restantă, au încercat să-l reţină pe acesta. 

Curtea constată că acţiunea părţii vătămate P.C. de împiedicare a inculpatului 
de a ieşi din curtea părţii vătămate a fost o acţiune ilicită, având în vedere că 
neplata chiriei nu poate constitui un motiv pentru a-l împiedica pe chiriaş să 
părăsească locuinţa închiriată; nu era justificată nici temerea părţii vătămate că 
inculpatul ar fi putut sustrage bunuri din locuinţă, având în vedere că putea solicita 
inculpatului să-i arate bunurile cu care vrea să plece. 
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În consecinţă, Curtea apreciază că partea vătămată nu avea dreptul să-l 
împiedice pe inculpat să părăsească locuinţa închiriată, pentru plata chiriei restante 
partea vătămată având calea licită în formularea unei acţiuni civile în pretenţii, 
constând în plata chiriei restante. 

Acţiunile părţii vătămate P.C. şi a soţiei acestuia, P.N., de împiedicare a 
inculpatului D.M. să iasă din curtea părţii vătămate au constat în închiderea porţii 
(aspect care reiese din declaraţiile părţii vătămate şi a soţiei acestuia) în care au 
arătat că inculpatul încerca să sară poarta care era încuiată, prinderea bagajelor 
inculpatului şi, ulterior, îmbrâncirea reciprocă, în urma căreia partea vătămată s-a 
împiedicat de o bordură şi a căzut, suferind leziunile menţionate mai sus. 

Faţă de considerentele expuse, faţă de acţiunea ilicită a părţii vătămate de 
împiedicare a inculpatului să părăsească locuinţa închiriată (proprietarul neavând 
un asemenea drept faţă de chiriaş),  acţiune de natură a aduce atingere dreptului de 
libertate a inculpatului, Curtea apreciază că în cauză se impunea aprecierea 
săvârşirii faptei de către inculpat în stare de legitimă apărare în condiţiile art.44 
alin.3 cod penal: „este de asemenea în legitimă apărare şi acela care din cauza 
tulburării sau temerii a depăşit limitele unei apărări proporţionale cu gravitatea 
pericolului şi cu împrejurările în care s-a produs atacul”. 

Astfel, Curtea reţine că inculpatul a împins pe partea vătămată în încercarea 
de a părăsi curtea părţii vătămate, acţiunea părţii vătămate de împiedicare a 
inculpatului de a ieşi din curte punând în pericol grav dreptul de libertate a 
inculpatului şi dreptul acestuia de a-şi stabili reşedinţa (inculpatul dorea să se mute 
la martorul C.S.I.), drepturi consacrate de art.23 alin.1, respectiv de art. 25 alin.2 
din Constituţia României. 

Acţiunea părţii vătămate de prindere a bagajelor inculpatului şi împiedicare 
astfel a acestuia să iasă din curte reprezintă un atac material, direct, imediat şi injust 
îndreptat împotriva inculpatului şi prin care s-au pus în pericol grav drepturile 
fundamentale ale inculpatului prev. de art.23 alin.1, respectiv de art. 25 alin.2 din 
Constituţia României, fiind îndeplinite astfel condiţiile atacului prev. de art.44 
alin.2 cod penal care justifică reţinerea legitimei apărări. 

 Curtea apreciază că se impune a se reţine legitima apărare prev. de art.44 
alin.3 cod penal, având în vedere că împingerea părţii vătămate P.C. (în vârstă de 
63 de ani la data săvârşirii faptei) de către inculpatul D.M. (în vârstă de 31 de ani la 
data săvârşirii faptei)  nu a respectat cerinţa proporţionalităţii dintre atac şi apărare 
pentru a se reţine legitima apărare în condiţiile art.44 alin.2 cod penal, însă 
depăşirea de către inculpat a limitelor unei apărări proporţionale a fost determinată 
de tulburarea produsă inculpatului de discuţiile în contradictoriu cu partea vătămată 
şi soţia acestuia, de faptul că aceştia nu îi dădeau voie să iasă din curte şi i-au prins 
bagajele pe care le avea. 

  Faţă de ansamblul considerentelor expuse, Curtea constată că în cauză se 
impunea reţinerea săvârşirii faptei de către inculpat în condiţiile legitimei apărări 
prev. de art.44 alin.3 cod penal şi nu reţinerea circumstanţei atenuante legale prev. 
de art.73 lit.b cod penal, având în vedere că acţiunea ilicită a părţii vătămate de 
împiedicare a inculpatului să iasă din curte nu a reprezentat o provocare din partea 
părţii vătămate ci un atac material în sensul art.44 alin.2 cod penal care a pus în 
pericol grav drepturile inculpatului la libertate şi la stabilirea reşedinţei. 



 40

În consecinţă, Curtea constată că instanţa de fond a pronunţat sentinţa 
recurată în urma unei erori grave de fapt cu privire la reţinerea stării de provocare 
prev. de art.73 lit.b cod penal în loc de starea de legitimă apărare prev. de art.44 
alin.2 cod penal, acest fapt constituind cazul de casare prev. de art. 3859 alin.1 
pct.18 cod procedură penală, caz de casare care se ia în considerare întotdeauna din 
oficiu, potrivit art.3859 alin.2 cod procedură penală. 

Faţă de considerentele expuse, în baza art.38515 pct.2 lit.”b, d” cu referire la 
art. 3859 pct.18 cod procedură penală, Curtea va admite recursul penal declarat de 
inculpatul D.M. împotriva sentinţei penale nr.234 din data de 18 februarie 2011, 
pronunţată de Judecătoria Tulcea, în dosarul penal nr. 2851/327/2010, casează  
hotărârea atacată şi, rejudecând, în temeiul art.11 pct.2 lit.a) - art.10 lit.e) cod 
procedură penală cu ref. la art.44 alin. (3) cod penal, va achita pe inculpatul D.M. 
pentru infracţiunea prev. de art.182 alin. (1) cod penal. 

În consecinţă, se vor înlătură dispoziţiile referitoare la condamnarea 
inculpatului. 

Sub aspectul laturii civile, Curtea reţine că potrivit art.346 alin.2 cod 
procedură penală „când achitarea s-a pronunţat … pentru că instanţa a constat 
existenţa unei cauze care înlătură caracterul penal al faptei… instanţa poate obliga 
la repararea pagubei materiale şi a daunelor morale, potrivit legii civile”, iar în 
prezenta cauză s-a reţinut săvârşirea de către inculpat a faptei în legitimă apărare, 
cauză prev. de art.44 alin.3 cod penal de înlăturare a caracterului penal al faptei.  

În consecinţă, Curtea constată că fapta inculpatului de a împinge pe partea 
vătămată (persoană mult mai în vârstă decât el) nu este o acţiune ilicită penală însă 
este o acţiune ilicită de natură a atrage răspunderea sa civilă delictuală, în condiţiile 
art.998 cod civil, deoarece a depăşit limitele unei apărări proporţionale, astfel cum 
s-a arătat mai sus. 

Este evident că leziunile corporale suferite de către partea vătămate (fractură 
pertrohanteriană dreapta, impotenţă funcţională şold drept) care au necesitat 90 de zile de 
îngrijiri medicale, au cauzat părţii civile suferinte psihice si fizice cauzate de leziunile 
traumatice suferite, fiindu-i afectate functiile locomotorii, însă având în vedere că fapta 
inculpatului a fost determinată de acţiunea ilicită a părţii civile (astfel cum s-a prezentat 
mai sus), Curtea va reduce cuantumul daunelor morale acordate părţii civile Petrov 
Calistrat  de la 3000 lei la 2000 lei. 

În ceea ce priveşte daunele materiale în cuantum de 2.000 lei acordate de către 
instanţa de fond, Curtea urmează a le înlătura având în vedere că acestea nu au fost 
dovedite în nici un fel, chiar instanţa de fond precizând în motivarea acordării acestora că 
„suma de 2000 lei constituie o estimare rezonabilă a cheltuielilor efectuate cu 
tratamentele medicale”, fiind încălcate astfel prevederile art.1169 cod civil: „cel ce face o 
propunere înaintea judecăţii trebuie să o dovedească”. 

Curtea nu va modifica pretenţiile părţii civile ale unităţii spitaliceşti, având în 
vedere principiul disponibilităţii care reglementează soluţionarea acţiunii civile, iar 
inculpatul nu a criticat prin motivele de recurs acţiunea civilă formulată de această parte 
civilă, ci doar acţiunea civilă formulată de către partea civilă P.C.  

Se vor menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei recurate în măsura în care nu 
contravin prezentei. 

Dosar nr. 2851/327/2010 
Decizia penală nr. 293/P/06.04.2011 

Judecător redactor Dan Iulian Năstase 
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          6. Greşita individualizare a pedepsei, sub aspectul cuantumului, 
raportat atât la circumstanţele reale in care s-a comis fapta, cât şi la 
circumstanţele personale (inculpatul fiind diagnosticat cu tulburare 
de personalitate de tip mixt – paranoic şi instabil). 
 

Instanţa de fond a realizat o individualizare greşită a pedepsei aplicată inculpatului sub 
aspectul cuantumului şi aceasta raportat atât la circumstanţele reale în care s-a comis fapta şi 
în principal la circumstanţele personale ale inculpatului. 

În ceea ce priveşte circumstanţele reale în care s-a comis fapta, se reţine natura bunului 
sustras, de mică valoare, precum şi recuperarea acestuia prin restituire. 

În ceea ce priveşte circumstanţele personale ale inculpatului care vor fi reţinute şi ca 
circumstanţe atenuante în condiţiile art.74 alin.2 cod penal, se vor lua in consideraţie lipsa 
antecedentelor penale şi comportamentul corespunzător al inculpatului anterior comiterii faptei, 
dar şi împrejurarea că fapta a fost comisă pe fondul unei tulburări de personalitate de tip mixt, 
paranoic şi instabil, cu  intelect de limită, cu menţiunea că discernământul este sau a fost 
păstrat. 
 

Art. 74 alin. 2  şi art. 76 lit. b Cod penal 
Art.211 alin.1 şi alin.2 lit.c şi alin.2 ind.1 lit.b Cod penal 

 
 Examinând actele şi lucrările dosarului, Curtea constată că, prin sentinţa 
penală nr.65/24.01.2011, pronunţată de Judecătoria Constanţa, în baza art.11 pct.2 
lit.b rap. la art. 10 lit.h C.pr.pen. s-a încetat procesul penal pornit la plângerea 
prealabilă a părţii vătămate B.C. împotriva inculpatului B.V. pentru săvârşirea 
infracţiunii prev. si ped. de art.180 alin. 2 C.pen., ca urmare a impacarii partilor. 

În baza art.211 alin.1, alin.2 lit. c şi alin.2 ind.1 lit. b C.penal, a fost 
condamnat inculpatul B.V. la pedeapsa de 7 ani închisoare, ce se execută în regim 
de detenţie potrivit art.57 C.penal. 
 În baza art. 71 C.penal, s-a interzis inculpatului exercitiul drepturilor prev. 
de art. 64 lit.a teza a doua si lit.b C.penal. 
 În baza art. 350 C.pr.penala, s-a mentinut arestarea preventiva a inculpatului 
şi în baza art. 88 C.penala, s-a dedus din pedeapsa aplicata inculpatului durata 
reţinerii si arestarii preventive de la 16.10.2010 la zi.  
 S-a luat act că partea vătămată P.P.  nu s-a constituit parte civilă în cauză. 
 Pentru a pronunţa această sentinţă, instanţa de fond, în baza 
materialului probator administrat în cauză, a reţinut următoarele:  
 Prin rechizitoriul nr. 16958/P/2010 al Parchetului de pe langa Judecatoria 
Constanta, s-a dispus trimiterea in judecata a inculpatului B.V. sub aspectul 
savarsirii infractiunilor prev. de art.180 alin.2 C.penal şi de art.211 alin.1, alin.2 
lit.c şi alin.2 ind.1 lit. b C.penal. 

Inculpatul B.V. a fost angajat în funcţia de muncitor necalificat în perioada 
01.05.201 11.08.2010, în cadrul SC A.L. 2000 SRL conform contractului de 
muncă înregistrat la ITM Bucureşti sub nr. 7340/l/K din 28.04.2010, cu punct de 
lucru în Constanţa, strada N.I. nr.87, care deserveşte cantina Grupului Şcolar 
„G.E.P.", societate al cărei administrator este partea vătămată P.P. 

În seara de 15.10.2010, în jurul orei 18:00, inculpatul B.V. s-a deplasat la 
fostul său loc de muncă, unde  la  intrarea în sala de mese pe hol s-a întâlnit cu 
martora F.A.M., vânzătoare în cadrul  magazinului alimentar din incinta  holului. 



 42

Observând că inculpatul se deplasa către sala de mese, martora F.A.M. 1-a 
întrebat pe acesta încotro se îndreaptă, moment în care inculpatul B.V. a scos din 
buzunarul gecii cu  care era îmbrăcat un obiect tăietor înţepător de aproximativ 4-5 
cm şi a ameninţat-o pe martoră spunându-i că dacă îl împiedică să intre în cantină 
„îi va lua gâtul".  

Totodată, inculpatul având asupra sa acel obiect tăietor - înţepător s-a 
îndreptat spre sala de mese către biroul administratorului, partea vătămată P.P., 
spunându-i martorei că se duce la acesta pentru „a-i lua gâtul". 

Martora F.A.M. ieşit în curtea interioară a Grupului Şcolar „G.E.P.” unde s-a 
întâlnit cu partea vătămată B.C., bucătar şef în cadrul cantinei, şi l-a anunţat de 
intenţia inculpatului. 

După ce a intrat în sala de mese, inculpatul B.V. s-a întâlnit cu martora P.M. 
care deţine funcţia de controlor calitate în cadru societăţii mai sus menţionate, 
căreia i-a spus că are nişte probleme de rezolvat cu administratorul P.P. 

Imediat în sala de mese au apărut părţile vătămate P.P. şi B.C. împreună cu 
martorul D.V. 

Părţile vătămate şi martorul D.V. 1-au convins pe inculpat să părăsească 
incinta sălii de mese sens în care cei patru s-au deplasat pe aleea prin care se face 
accesul în curtea grupului şcolar. 

Aproape de ieşirea din curtea grupului şcolar, întrucât inculpatul B.V. a 
refuzat să părăsească incinta, partea vătămată B.C. s-a apropiat de acesta pentru a-1 
determina să plece, moment în care inculpatul a scos din buzunarul gecii cu care 
era îmbrăcat un obiect tăietor-înţepător şi a tăiat-o pe partea vătămată B.C. in în 
zona abdomenului, în partea stângă.  

Partea vătămată B.C., însoţită de martorul D.V., s-a deplasat la Secţia de 
Primiri Urgenţe a Spitalului Judeţean Constanţa, unde aşa cum rezultă din fişa 
UPU nr. 4560/15.10.2010 s-a stabilit că prezenta o plagă tăiată prin agresiune 
hipocondru stâng nepenetrantă lungă de aproximativ 15 cm.  

În urma examinării medico-legale a părţii vătămate B.C. s-a stabilit prin 
raportul de constatare medico-legal nr.497/A1/2010 din 03.11.2010 că aceasta a 
prezentat leziuni traumatice ce au putut fi produse prin lovire cu un corp tăietor-
înţepător (posibil cuţit) care pot data din 15.10.2010 şi care necesită pentru 
vindecare 17 zile de îngrijiri medicale de la data producerii lor, dacă nu survin 
complicaţii. S-a precizat totodată că leziunile de violenţă nu i-au pus viaţa în 
primejdie. 

După plecarea părţii vătămate B.C. şi a martorului D.V., în prezenţa martorei 
M.P., care ieşise din cantină în curtea grupului şcolar, inculpatul a încercat să o 
lovească pe partea vătămată P.P. în repetate rânduri cu cuţitul pe care îl avea 
asupra sa.  

La un moment dat partea vătămată P.P. a fost împinsă de inculpat, părţii 
vătămate i-a căzut telefonul marca NOKIA 6303 din mână, s-a ridicat a recuperat 
telefonul, mai puţin capacul protector al bateriei însă inculpatul a venit spre partea 
vătămată încercând să o lovească . 

Evitând lovitura, partea vătămată a căzut din nou şi în timp ce se afla la 
pământ inculpatul i-a smuls telefonul din mâna stângă, încercând în continuare să o 
lovească, momentul fiind observat de martora P.M. 
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Inculpatul a părăsit zona, fiind  depistat a doua zi de organele de poliţie pe 
strada A. , fiind condus la sediul secţiei de poliţie pentru cercetări.  

Cu ocazia efectuării controlului corporal asupra inculpatului a fost găsit 
telefonul mobil marca Nokia 6303 având seria IMEI 358005039432445 căruia îi 
lipsea capacul de protecţie al bateriei acumulator şi care nu avea introdusă cartela 
SIM. 

Fiind audiată, martora P.M. a declarat că inculpatul a încercat de câteva ori 
să o lovească pe partea vătămată P.P. cu un obiect tăietor-înţepător, iar în timp ce 
aceasta se retrăgea din faţa inculpatului, s-a dezechilibrat şi a căzut la pământ 
suferind leziuni ce au necesitat pentru vindecare 4-5 zile de îngrijiri medicale. 
Imediat, B.V. i-a smuls părţii vătămate telefonul mobil pe care acesta îl avea în 
mână, după care partea vătămată a anunţat organele de poliţie. 

În aceeaşi zi, după incident, martora P.M. a găsit în curtea grupului şcolar 
capacul protector al bateriei unui telefon cu privire la care s-a stabilit că aparţine 
telefonului mobil marca Nokia, model 6303, fiind restituit pe bază de dovadă părţii 
vătămate P.P. 

Situaţia de fapt astfel cu a fost reţinută de instanţă rezultă din coroborarea 
următoarelor mijloace de probă: plângerea şi declaraţia părţii vătămate P.P. (care 
a arătat că în seara de 15 octombrie 2010 în jurul orei 18,45 ,în timp ce se afla în 
incinta cantinei Grupului Şcolar G.E.P., s-a prezentat fostul angajat, inculpatul 
B.V. care avea asupra lui un cuţit şi care ameninţa personalul şi elevii şcolii; 
împreună cu B.C. a intervenit să-l calmeze însă acesta s-a manifestat violent şi l-a 
tăiat în zona abdomenului pe B.C., astfel că a cerut colegilor să-l ducă la Spital. 
Inculpatul a încercat în repetate rânduri să-l lovească cu cuţitul însă s-a ferit,la un 
moment dat a fost împins de inculpat şi i-a căzut telefonul din mână, s-a ridicat a 
recuperat telefonul însă inculpatul a venit spre el încercând să-l lovească, evitând 
lovitura a căzut din nou şi în timp ce se afla la pământ inculpatul i-a smuls 
telefonul din mâna stângă,încercând în continuare să-l lovească, momentul fiind 
observat de martora P.M. care a început să ţipe astfel că inculpatul a fugit cu 
telefonul), plângerea şi declaraţia părţii vătămate B.C. (care a arătat că în seara de 
15 octombrie 2010, vânzătoarea din magazinul cantinei a venit speriată spunând că 
este ameninţată de inculpatul B.V.; a arătat partea vătămată că a ieşit afară 
împreună cu P.P. pentru a-l linişti pe inculpat însă a fost tăiat de acesta în zona 
abdomenului, astfel că a fost nevoit să meargă la spital, în acest timp P.P. 
râmânând cu inculpatul în curtea din apropierea cantinei), proces verbal de 
cercetare la faţa locului însoţit de fotografii judiciare; raportul de constatare 
medico-legală nr.497/A1 agresiuni din 2010/3.11.2010 din care rezultă că partea 
vătămată B.C. a avut nevoie de 17 zile de îngrijiri medicale pentru vindecare, 
raport de constatare medico-legală nr.498/A1 agresiuni /2010/3.11.2010 din care 
rezultă că partea vătămată Preda Petre a prezentat leziuni traumatice care au putut 
fi produse prin lovire de corpuri dure cu suprafaţă rugoasă şi a avut nevoie de 4-5 
zile de îngrijiri medicale,proces verbal privind vizionarea înregistrării realizată de 
camera de supraveghere montată pe peretele de lânga uşa de acces în clădirea 
Grupului Şcolar G.E.P., raport de expertiză medico legală psihiatrică din care 
rezultă că inculpatul este diagnosticat cu tulburarea de personalitate de tip mixt 
(paranoic şi instabil). Intelect la limită, şi că la data săvârşirii infracţiunilor, şi în 
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raport de acestea, discernământul a fost păstrat, declaraţiile martorilor F.A.M. 
(care a arătat că în seara de 15 octombrie 2010 se afla de seviciu când în jurul orei 
18,00 la punctul de lucru a venit inculpatul B.V. care după ce a fost întrebat unde 
merge ia spus”cară-te că îţi tai gâtul“, moment în care a scos din buzunar un obiect 
tăietor ce avea o lamă subţire de aproximativ 2 cm întrebând unde este P. “că-l 
omoară”; fiindu-i frică s-a deplasat către birouri unde s-a întâlnit cu partea 
vătămată B.C. căruia i-a spus să-l anunţe pe P.P. întrucât inculpatul a spus că vrea 
să-l taie; după aproximativ 5 minute a observat cum părţile vătămate l-au 
îndepărtat pe inculpat din curtea liceului încercând să-l convingă să plece din 
cantină ,la scurt timp observându-l pe B.C. care sângera în zona abdomenului 
,auzindu-l pe P.P. care i-a cerut un telefon să anunţe poliţia întrucât inculpatul B.V. 
i-a luat telefonul şi a părăsit zona), D.V (care a menţionat că în seara respectivă a 
auzit-o pe martora F.A.M. care îi spunea părţii vătămate B.C. că în catină se află 
inculpatul care avea asupra sa un cuţit;a mers să vadă ce se întâmplă şi a observat 
părţile vătămate care încercau să-l determine pe inculpat să plece acasă ;la un 
moment dat şeful său strigând la el spunându-i să-l ducă pe Budac la urgenţe că a 
fost tăiat de către inculpatul B.V.), P.M. care a declarat că a auzit-o pe martora 
F.A.M. când îi spunea lui B.C. că inculpatul a intrat în cantină şi îl caută pe P.P. 
să-l rănească, inculpatul având asupra sa un cuţit; martora a menţionat că a ieşit din 
bucătărie şi s-a îndreptat către sala de mese acolo unde l-a găsit pe inculpatul B.V. 
care gesticula şi ţipa întrebând de P.P., la scurt timp sosind P.P., B.C. şi D.V. care 
au încercat să-l determine pe inculpat să părăsească sala de mese şi să iasă în curtea 
liceului; după ce cei 4 au ieşit din sala de mese, a ieşit şi martora care nu avea 
vizibiliate către locul în care se aflau cei 4 bărbaţi, la un moment dat trecând 
martorul D.V. şi B.C., aflând de la martor că partea vătămată B.C. a fost tăiată de 
inculpat; după aceasta martora s-a deplasat imediat către P.P. pentru a nu-l lăsa 
singur cu inculpatul întrucât cunoştea de la martora F.A.M. intenţiile acestuia, 
parcurgând 5-6 m care o despărţeau de P.P. a observat când inculpatul B.V. a 
încercat să-l lovească cu un obiect tăietor înţepător fără însă a observa mânerul 
acelui obiect; la un moment dat după câteva atacuri ale lui B.V. asupra lui P.P. 
acesta din urmă s-a dezechilibrat şi a căzut moment în care i-a smuls telefonul din 
mână şi a încercat să-l mai atace odată pe P.P. martora împingându-l cu mâna şi 
reuşind să-l dezechilibreze pe inculpat; ulterior l-a ajutat pe P.P. să se ridice şi să 
plece în cantină; P.P. a luat o coadă de mătură cu care a plecat în urmărirea 
inculpatului după ce în prealabil îi ceruse martorei F.A.M. să-i dea telefonul pentru 
a suna la poliţie ;după câteva minute când partea vătămată P.P. s-a întors a ieşit în 
curtea liceului în locul în care a avut loc agresiunea pentru a căuta ochelarii părţii 
vătămate ocazie cu care a găsit un capac protecot al bateriei unui telefon care s-a 
stabilit că aparţine părţii vătămate), proces verbal din 16 octombrie 2010 privind 
identificarea inculpatului asupra căruia a fost găsit telefonul mobil al părţii 
vătămate P.P. despre care a declarat că l-a găsit în curtea liceului sanitar de lângă 
Spitalul Judeţean Constanţa.  

Inculpatul B.V., în cursul urmăririi penale, a arătat că s-a deplasat la cantina 
liceului, întrucât administratorul îi datora o sumă de bani pentru activitatea 
desfăşurată,că nu avea asupra sa nici un cuţit, că în curtea liceului a avut loc o 
discuţie cu părţile vătămate solicitând restituirea cărţii de muncă, că a tras de el 
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B.C. nefiind real că l-ar fi agresat pe acesta. A arătat inculpatul că în timp ce se 
deplasau către interiorul cantinei, P.P. s-a împiedicat şi este posibil să-i fi căzut din 
buzunar telefonul, iar după ce acesta a intrat însoţit de cealaltă parte vătămată şi 
martori în cantină a luat de pe jos telefonul mobil care era dezmembrat, bănuind că 
este al lui P.P.  
 În cursul cercetării judecătoreşti inculpatul a menţionat că a fost bătut de 
partea vătămată B.C. şi că s-a îmbrâncit cu partea vătămată P.P. care la un moment 
dat s-a împiedicat, a tras de el şi când a dat să plece a găsit o baterie şi telefonul 
demontat pe care le-a luat fără să ştie cui aparţin. 

Declaraţiile inculpatului B.V. au fost înlăturate de către instanţă întrucât sunt 
în contradicţie cu întreg materialul probator administrat în cauză, respectiv 
declaraţiile părţilor vătămate şi a martorilor oculari ce au fost audiaţi în cauză. 

Se face trimitere şi la procesul-verbal de vizionare a CD-ului marca Digittex 
pe care sunt stocate imaginile surprinse de camera de supraveghere ce se afla 
montată pe peretele de lângă uşa principală de acces în clădirea Corpului Şcolar 
„G.E.P." din care rezultă că se observă cum „inculpatul B.V. intră în aria de 
acoperire a camerei de supraveghere, însoţit fiind de părţile vătămate P.P. şi B.C. şi 
martorul D.V. ,,deplasându-se pe aleea către locul prin care se face accesul în 
curtea liceului" şi totodată cum inculpatul îşi scoate mâna dreaptă din buzunar şi cu 
o mişcare extrem de rapidă circulară, îl loveşte pe B.C. în zona abdomenului în 
partea stângă", astfel că varianta prezentată de inculpat în sensul că nu purta cuţit 
este infirmată şi de acest mijloc de probă nu numai de declaraţiile martorilor şi 
părţilor vătămate. 

Prin raportul de expertiză medico-legală psihiatrică nr. 
254/Al/persoane/2010 din 08.11.2010 s-a stabilit că inculpatul B.V. este 
diagnosticat, în condiţii de internare cu „Tulburare de personalitate de tip mixt 
(paranoic şi instabil) intelect de limită". Atât în prezent cât şi în raport de acestea, 
discernământul este sau a fost păstrat. Nu se recomandă măsuri de siguranţă 
medicală". 

Faţă de aceste concluzii s-a reţinut că inculpatul B.V. avea discernământ la 
momentul săvârşirii infracţiunilor.  

Au fost înlăturate apărările formulate de inculpat în sensul că avea de primit 
o sumă de bani de la partea vătămată P.P. care nu îi restituia carnetul de muncă, 
întrucât în măsura în care aceste aspecte relatate de inculpat ar fi fost reale acesta 
avea la dispoziţie alte mijloace pentru recuperarea acestor sume şi a  carnetului de 
muncă, nefiindu-i permis să-şi facă dreptate singur. 

La termenul din 20.01.2010, partea vătămată B.C. şi inculpatul B.V. au 
învederat instanţei ca se împacă. 

La individualizarea pedepsei s-au avut in vedere criteriile prev. de art.72 C. 
pen si anume: dispozitiile din partea generala a Codului penal, limitele de pedeapsa 
prevazute pentru infractiunea de talharie, gradul extrem de ridicat de pericol social 
al infractiunii comise dat de modalitatea concreta de savarsire, partea vătămată 
fiind atacată de inculpat, în loc public fără ca riscul de a fi observat să fi creat 
vreun efect inhibitor asupra inculpatului care s-a folosit de un cuţit pentru 
ameninţarea părţii vătămate, prejudiciul cauzat şi care a fost acoperit prin 
restituirea telefonului mobil urmare a demersurilor efectuate de agenţii de poliţie, 
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relatiile sociale incalcate privind patrimoniul persoanei (obiectul juridic principal 
al infractiunii de talharie), integritatea psihică şi fizică a persoanei (obiectul juridic 
al infractiunii complexe de talharie), periculozitatea deosebita a inculpatului care a 
acţionat, astfel cum a rezultat din declaraţia părţii vătămate P.P. şi martorilor 
audiaţi în cauză în prezenţa copiilor care se pregăteau să ia masa la ora respectivă, 
atitudinea procesuala a inculpatului care nu a recunoscut fapta. 

S-a apreciat ca scopul preventiv educativ al pedepsei poate fi atins prin 
aplicarea unei pedepse cu inchisoarea de 7 ani, pedeapsa care se va executa în 
regim de detenţie potrivit art.57 C.penal, date fiind circumstanţele de comitere a 
infracţiunii, împrejurarea că inculpatul nu a conştientizat consecinţele negative ale 
acesteia. 

În baza art. 71 C.penal s-a interzis inculpatului exercitiul drepturilor prev. de 
art. 64 lit.a teza a doua si lit.b C.penal . 
 S-a apreciat că subzistă temeiurile care au determinat luarea măsurii arestării 
preventive şi că în favoarea inculpatului nu au intervenit elemente noi care să 
justifice punerea lui in libertate şi nici nu s-au schimbat aceste temeiuri, caracterul 
proporţional al măsurii cu gravitatea acuzaţiilor penale formulate împotriva 
inculpatului şi cu scopul urmărit, caracterul insuficient al altor măsuri privative de 
drepturi faţă de circumstanţele cauzei, raportat şi la pronunţarea prezentei hotărâri 
de condamnare, fapt pentru care, în baza art. 350 cod procedură penală, s-a 
menţinut arestarea preventivă a inculpatului Bucur Vasile. 
 În baza art. 88 C.penala s-a dedus din pedeapsa aplicata inculpatului durata 
reţinerii si arestarii preventive de la 16.10.2010 la zi.  

S-a luat act că partea vătămată P.P. nu s-a constituit parte civilă în cauză. 
Împotriva sus-menţionatei sentinţe a formulat recurs inculpatul B.V. 

criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie, sub următoarele aspecte: 
În mod greşit s-a dispus condamnarea inculpatului pentru săvârşirea 

infracţiunii prev. de art.211 alin.1, alin.2 lit.c şi alin.2 ind.1 lit. b cod penal, 
impunându-se achitarea acestuia potrivit art.10 lit.c cod pr. penală, întrucât 
inculpatul nu a săvârşit infracţiunea. 

Se învederează că din probele administrate în cauză nu rezultă săvârşirea 
infracţiunii de către inculpat, în condiţiile în care nu s-a găsit obiectul tăietor 
asupra inculpatului şi nu există date că i-ar fi sustras telefonul părţii vătămate, ci 
doar că a existat o încăierare. 

Se solicită a fi apreciate ca subiective declaraţiile martorilor audiaţi în 
condiţiile în care martorii sunt angajaţii părţi vătămate. 
 În subsidiar, se solicită achitarea potrivit art. 10 lit. e cod pr. penală, întrucât 
inculpatul nu şi-a dat seama de faptele sale, conform raportului de expertiză 
medico-legală din care rezultă că acesta avea tulburare de personalitate. 
 Instanţa de fond a realizat o individualizare greşită a pedepsei aplicată 
inculpatului şi aceasta raportat atât la circumstanţele reale în care s-a comis fapta 
cât şi la circumstanţele personale ale inculpatului. 

În acest sens se face trimitere la faptul că inculpatul nu are antecedente 
penale, a avut un comportament bun, partea vătămată nu s-a constituit parte civilă, 
iar inculpatul are o vârstă destul de înaintată, de 54 de ani, aspecte ce permit 
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reţinerea de circumstanţe atenuante în favoarea inculpatului cu consecinţa reducerii 
pedepsei sub minimul special prevăzut de lege. 

Examinând legalitatea şi temeinicia sentinţei primei instanţe, conform 
art.385 ind.14 cod procedură penală, din perspectiva criticilor formulate, în 
limitele prev de art.385 ind.6 alin.1 şi 3 cod procedură penală, Curtea 
constată: 

În mod corect instanţa de fond a stabilit situaţia de fapt şi încadrarea juridică 
şi implicit vinovăţia inculpatului în comiterea infracţiunii de tâlhărie, şi aceasta în 
conformitate cu materialul probator administrat în cauză. 

Astfel, în mod corect s-a reţinut că în data de 15.10.2010, în jurul orei 18:00, 
inculpatul B.V. s-a deplasat la fostul său loc de muncă, unde la intrarea în sala de 
mese pe hol s-a întâlnit cu martora F.A.M., vânzătoare şi fiind interpelat de 
martoră cu privire la motivul prezenţei sale în acel loc, inculpatul B.V. a scos din 
buzunarul gecii un obiect tăietor înţepător de aproximativ 4-5 cm, ameninţând 
martora că dacă îl împiedică să intre în cantină „îi va lua gâtul”, spunându-i 
totodată că se duce la partea vătămată P.P., pentru „a-i lua gâtul". 

Martora F.A.M. a ieşit în curtea interioară a Grupului Şcolar „G.E.P.” unde 
s-a întâlnit cu partea vătămată B.C., bucătar şef în cadrul cantinei, şi l-a anunţat de 
intenţia inculpatului. 

După ce a intrat în sala de mese, inculpatul B.V. s-a întâlnit cu martora P.M., 
căreia i-a spus că are nişte probleme de rezolvat cu administratorul P.P., loc unde 
au apărut părţile vătămate P.P. şi B.C. şi martorul D.V., aceştia din urmă 
convingându-l pe inculpat să părăsească incinta sălii de mese sens în care cei patru 
s-au deplasat pe aleea prin care se face accesul în curtea grupului şcolar. 

Aproape de ieşirea din curtea grupului şcolar, întrucât inculpatul B.V., a 
refuzat să părăsească incinta, partea vătămată B.C. s-a apropiat de acesta pentru a-1 
determina să plece, moment în care inculpatul a scos din buzunarul gecii cu care 
era îmbrăcat un obiect tăietor-înţepător şi a tăiat-o pe partea vătămată B.C. în zona 
abdomenului, în partea stângă, acesta fiind transportat la spital unde s-a stabilit că 
prezenta o plagă tăiată prin agresiune hipocondru stâng nepenetrantă lungă de 
aproximativ 15 cm.  

După plecarea părţii vătămate B.C. şi a martorului D.V., în prezenţa martorei 
M.P., care ieşise din cantină în curtea grupului şcolar, inculpatul a încercat să o 
lovească pe partea vătămată P.P. în repetate rânduri cu cuţitul pe care îl avea 
asupra sa.  

La un moment dat partea vătămată P.P. a fost împinsă de inculpat, căreia i-a 
căzut telefonul marca NOKIA 6303 din mână, s-a ridicat, a recuperat telefonul, 
mai puţin capacul protector al bateriei însă inculpatul a venit spre partea vătămată 
încercând să o lovească. 

Evitând lovitura partea vătămată a căzut din nou şi în timp ce se afla la 
pământ inculpatul i-a smuls telefonul din mâna stângă, încercând în continuare să o 
lovească, momentul fiind observat de martora P.M. 

Cu ocazia efectuării controlului corporal asupra inculpatului a fost găsit 
telefonul mobil marca Nokia 6303 având seria IMEI 358005039432445 căruia îi 
lipsea capacul de protecţie al bateriei acumulator şi care nu avea introdusă cartela 
SIM. 
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Împrejurarea că inculpatul a avut asupra sa un cuţit rezultă din declaraţiile 
părţilor vătămate P.P. şi B.C., care de altfel a fost şi tăiat cu acesta, fiindu-i cauzată 
o plagă ce a necesitat pentru vindecare un număr de 17 zile de îngrijiri medicale, 
declaraţii ce se coroborează cu declaraţiile martorilor F.A.M., care a susţinut că 
inculpatul a scos din buzunar un obiect tăietor ce avea o lamă subţire de 
aproximativ 2 cm şi întrucât i s-a spus de către inculpat că intenţionează să îi taie 
gâtul părţii vătămate P.P., l-a anunţat pe partea vătămată B.C., dar şi ale martorului 
D. care a susţinut că a auzit când martora F.A.M. îi spunea părţii vătămate B.C. că 
în cantină se află inculpatul care avea asupra sa un cuţit fiind cel care l-a dus pe 
partea vătămată B.C. după ce a fost tăiat de către inculpat. 

Relevantă este şi declaraţia martorei P.M. care a susţinut că inculpatul a 
încercat de câteva ori să o lovească pe partea vătămată P.P. cu un obiect tăietor-
înţepător. 

Împrejurarea că inculpatul avea un cuţit asupra sa rezultă şi din procesul-
verbal de vizionare a CD-ului pe care sunt stocate imaginile surprinse de camera de 
supraveghere ce se afla montată pe peretele de lângă uşa principală de acces în 
clădirea Corpului Şcolar „G.E.P." din care se observă cum inculpatul B.V. intră în 
aria de acoperire a camerei de supraveghere, însoţit fiind de părţile vătămate P.P. şi 
B.C. şi martorul D.V., deplasându-se pe aleea către locul prin care se face accesul 
în curtea  liceului şi  totodată  cum inculpatul îşi scoate mâna dreaptă din buzunar 
şi cu o mişcare  extrem de rapidă circulară, îl loveşte pe B.C. în zona abdomenului 
în partea stângă. 

Martora P.M. confirmă şi agresiunea repetată asupra părţii vătămate P.P. de 
către inculpat precum şi smulgerea telefonului din mâna părţii vătămate în timp ce 
aceasta se afla căzută la sol, urmare a faptului că s-a ferit de agresiunea 
inculpatului realizată cu un cuţit. 

Totodată, martora F.A.M. susţine că l-a auzit pe partea vătămată P.P. care i-a 
cerut un telefon pentru a anunţa poliţia întrucât inculpatul B.V. i-a luat telefonul.  

Declaraţiile martorilor menţionaţi audiaţi cu privire la împrejurările în care 
partea vătămată P.P. a fost deposedată de telefon se coroborează cu declaraţiile 
acestuia.    

Relevant este şi faptul că telefonul mobil a fost găsit asupra inculpatului, 
fiind restituit părţii vătămate. 

În consecinţă, în mod corect s-a dispus condamnarea inculpatului pentru 
săvârşirea infracţiunii prev. de art.211 alin.1, alin.2 lit.c şi alin.2 ind.1 lit. b cod 
penal, neputându-se pronunţa achitarea acestuia potrivit art.10 lit.c cod pr. penală, 
fapta fiind comisă de inculpat. 

Conform raportului de expertiză medico-legală psihiatrică nr.254/Al/ 
08.11.2010 s-a stabilit că inculpatul B.V. este diagnosticat cu „Tulburare de 
personalitate de tip mixt (paranoic şi instabil) intelect de limită", cu menţiunea că 
discernământul este sau a fost păstrat. 

În consecinţă nu se poate pronunţa achitarea inculpatului în baza art.10 lit.e 
cod procedură penală. 

Apreciem însă, că instanţa de fond a realizat o individualizare greşită a 
pedepsei aplicată inculpatului sub aspectul cuantumului şi aceasta raportat atât la 
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circumstanţele reale în care s-a comis fapta şi în principal la circumstanţele 
personale ale inculpatului. 

În ceea ce priveşte circumstanţele reale în care s-a comis fapta reţinem 
natura bunului sustras de mică valoare precum şi recuperarea acestuia prin 
restituire. 

În ceea ce priveşte circumstanţele personale ale inculpatului care vor fi 
reţinute şi ca circumstanţe atenuante în condiţiile art.74 alin.2 cod penal, facem 
trimitere la lipsa antecedentelor penale şi la comportamentul corespunzător al 
inculpatului anterior comiterii faptei, dar şi împrejurarea că fapta a fost comisă pe 
fondul unei tulburări de personalitate de tip mixt, paranoic şi instabil, cu  intelect 
de limită. 

Faţă de cele reliefate, Curtea, în baza art.385 ind.15 alin.1 pct.2 lit.d cod 
procedură penală, va admite recursul formulat de inculpatul B.V. împotriva 
sentinţei penale nr. 65/24.01.2011 pronunţată de Judecătoria Constanţa în dosar nr. 
41798/212/2010, va casa, în parte, sentinţa şi rejudecând va dispune reducerea 
pedepsei aplicată inculpatului B.V. pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art.211 
alin.1 şi alin.2 lit.c şi alin.2 ind.1 lit.b cod penal, de la 7 ani închisoare la 3 ani 
închisoare prin reţinerea circumstanţei atenuante prev. de art.74 alin.2 cod penal, 
cu aplic. art.76 lit.b cod penal. 

În baza art.385 ind.17 alin.4 cod procedură penală în ref. la art.383 alin.2 
cod procedură penală, se va  deduce arestul preventiv de la 24.01.2011 la zi.   

Se vor menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei care nu sunt contrare 
prezentei decizii. 
 În baza art.192 alin.3 cod procedură penală, cheltuielile judiciare avansate 
de stat rămân în sarcina acestuia. 

Dosar nr. 41798/212/2010 
Decizia penală nr. 307/P/12.04.2011 

Judecător redactor Eleni Cristina Marcu 
 
 
          7. Neaplicarea art. 65 alin. 2 Cod penal – pedeapsă 
complementară - raportat la infracţiunea prevăzută de art. 197 alin. 1, 
2 Cod penal. 
 

Sancţiunea pentru săvârşirea infracţiunii de viol prev.de art. 197 alin.1, alin.2 lit.b¹ cod 
penal este „închisoare de la 5 la 18 ani şi interzicerea unor drepturi”.  

Potrivit art.65 alin.2 cod penal „aplicarea pedepsei interzicerii unor drepturi este 
obligatorie când legea prevede această pedeapsă”, iar atunci când nu sunt reţinute în favoarea 
inculpatului circumstanţe atenuante, nu sunt aplicabile prev. art.76 alin.3 cod penal, care 
prevede următoarele: „când există circumstanţe atenuante, pedeapsa complementară privativă 
de drepturi, prevăzută de lege pentru infracţiunea săvârşită, poate fi înlăturată”. 

 
Art. 65 alin. 2 Cod penal 

 
 Prin sentinţa penală nr.810/06.06.2010 a Judecătoriei Tulcea, pronunţată în 
dosar nr. 2102/327/2011, s-a hotărât: 
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 „În baza art. 197 alin. 1-alin. 2 lit. b1 C.p. cu aplicarea art. 37 lit. a C.p., art. 
33 lit. a şi b C.p., condamnă inculpatul D.T., născut la data de 23.11.1981 în 
Niculiţel, jud. Tulcea, cu domiciliul în Tulcea, la 7 ani închisoare. 
 În baza art. 61 C.p., revocă liberarea condiţionată privind pedeapsa de 1 an 
şi 3 luni închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. 319/2009 a Judecătoriei Tulcea 
şi contopeşte restul rămas neexecutat din pedeapsa anterioară (168 de zile) cu 
pedeapsa aplicată de 7 ani închisoare, inculpatul executând 7 ani închisoare. 
 În baza art.203 C.p. cu aplicarea art. 37 lit. a, art. 33 lit. a şi b C.p. condamnă 
inculpatul la 3 ani închisoare. 

În baza art. 61 C.p. revocă liberarea condiţionată privind pedeapsa de 1 an şi 
3 luni închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. 319/2009 a Judecătoriei Tulcea şi 
contopeşte restul rămas neexecutat din pedeapsa anterioară (168 de zile) cu 
pedeapsa aplicată de 3 ani închisoare, inculpatul executând 3 ani închisoare. 

În baza art. 180 alin. 21 C.p. cu aplicarea art. 37 lit. a C.p., art. 33 lit. a şi b 
C.p. condamnă inculpatul la 1 an închisoare. 

În baza art. 61 C.p. revocă liberarea condiţionată privind pedeapsa de 1 an şi 
3 luni închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. 319/2009 a Judecătoriei Tulcea şi 
contopeşte restul rămas neexecutat din pedeapsa anterioară (168 de zile) cu 
pedeapsa aplicată de 1 an închisoare, inculpatul executând 1 an închisoare. 

În baza art. 34 lit. b C.p. contopeşte pedepsele aplicate inculpatului în 
pedeapsa cea mai grea de 7 ani închisoare la care se adaugă un spor de 1 an 
închisoare, inculpatul urmând să execute în final 8 ani închisoare. 

În baza art. 71 C.p. interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 alin. 
1 lit. a teza a – II – a şi lit. b C.p.  

În baza art. 350 C.p.p. menţine starea de arest a inculpatului şi în baza art. 88 
C.p. deduce durata reţinerii şi arestării preventive de la 25.11.2010 la zi. 

Ia act că partea vătămată nu s-a constituit parte civilă.” 
Pentru a se pronunţa astfel, instanţa de fond a reţinut următoarele: 
În seara zilei de 18.11.2010 pe fondul consumului de băuturi alcoolice, 

inculpatul Dobrea Tudorel aflându-se în locuinţa mamei sale, D.S., i-a aplicat 
acesteia mai multe lovituri cu pumnii în zona feţei şi corpului şi i-a adus 
ameninţări cu moartea, însă în legătură cu aceste fapte, partea vătămată iniţial nu a 
dorit să formuleze plângere penală prealabilă pentru săvârşirea infracţiunilor prev. 
de art. 180 şi 193 CP. 

Ulterior, în data de 22.11.2010, inculpatul D.T. a consumat băuturi alcoolice 
pe raza comunei Niculiţel, iar în jurul orei 01 a revenit la domiciliul părţii vătămate 
D.S. pe care a găsit-o stând în pat în camera ei. Intenţionând să întreţină un raport 
sexual cu partea vătămată, inculpatul a luat un cuţit cu care a ameninţat-o pe D.S., 
după care, urmare a împotrivirii părţii vătămate, inculpatul a imobilizat-o în pat cu 
picioarele şi a ameninţat-o cu acte de violenţă şi cu moartea dacă mai opunea 
rezistenţă, după care a dezbrăcat-o de haine şi a început să întreţină raport sexual 
normal cu partea vătămată pe patul din camera acesteia. 

Apoi , inculpatul a luat-o în braţe pe partea vătămată şi a dus-o în camera lui 
din acelaşi imobil, unde pe patul său a continuat raportul sexual cu partea 
vătămată, până la finalizarea acestuia. 
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Fiind audiată, partea vătămată D.S. a declarat că de la data de 17.11.2010, de 
când fiul său D.T. a fost liberat din penitenciar, acesta a locuit în Niculiţel, în 
acelaşi imobil cu partea vătămată, dar în camere diferite. 

Pe fondul consumului de alcool, inculpatul provoca scandal şi avea un 
comportament agresiv faţă de partea vătămată. În aceste împrejurări, la data de 
18.11.2010 în jurul orelor 21.00, inculpatul a lovit-o pe numita D.S., aplicându-i 3-
4 lovituri cu pumnul în zona capului şi a toracelui. 

în noaptea de 22/23.11.2010, D.T. a revenit la domiciliul mamei sale, în 
jurul orelor 01.00 şi a intrat în camera în care se afla partea vătămată, întrucât 
accesul în camera inculpatului se putea face şi din acea cameră. 

D.S. a declarat că se afla întinsă pe patul său şi a observat că fiul său avea 
privirea schimbată şi părea a fi sub influenţa băuturilor alcoolice. Fiul său s-a 
aşezat pe marginea patului şi i-a spus acesteia că are tot felul de idei ciudate şi că 
nu poate să doarmă. 

În momentul în care D.S. a vrut să se ridice din pat, D.T. i-a pus o mână în 
piept şi cu cealaltă a apucat-o de gât, spunându-i că nu o lasă să se ridice din pat, 
afirmând totodată că ea nu este mama lui, ci doar un duh rău care a luat chipul 
mamei lui şi că trebuie să termine cu ea odată pentru totdeauna. 

Partea vătămată a reuşit să se ridice din pat, însă la un moment dat inculpatul 
a luat un cuţit şi la îndreptat către pieptului părţii vătămate, afirmând că o omoară. 

Concomitent cu ameninţările cu moartea, inculpatul a trântit-o pe mama sa 
pe pat şi i-a pus cuţitul la gât. 

In continuare, în timp ce afirma că partea vătămată nu este mama lui, i-a 
scos pantalonii şi chiloţii, după care inculpatul s-a descheiat la pantaloni şi a 
început să întreţină un raport sexual normal cu mama sa. 

Apoi, inculpatul a luat-o pe mama sa în braţe şi a dus-o la el în cameră, unde 
a trântit-o pe patul său, spunându-i că îi este mai comod să întreţină raportul sexual 
pe patul său . 

D.T. i-a scos şi bluza mamei sale şi a continuat raportul sexual, până la 
finalizarea acestuia. în acest timp, a declarat partea vătămată, inculpatul ţinea într-
un dintre mâini, cuţitul cu care a ameninţat-o pe D.S. cu moartea. 

După finalizarea actului sexual, partea vătămată fiind traumatizată de cele 
întâmplate, fară să mai spună ceva, s-a ridicat din patul fiului său şi a mers în 
camera sa şi s-a îmbrăcat cu hainele cu care fusese anterior consumării actului 
sexual. 

În acest timp, inculpatul s-a aşezat în patul său şi a continuat să îi spună 
părţii vătămate că ea nu este mama lui şi că ea doar l-a crescut. 

La data de 23.11.2010, partea vătămată a relatat cele întâmplate fiicei sale 
G.E. şi fiului său D.N.N., iar la insistenţele acestora aceasta a înţeles să reclame 
organelor de poliţie faptele săvârşite de inculpat, care este şi fiul părţii vătămate. 

 Împotriva acestei hotărâri au declarat recurs Parchetul de pe lângă 
Judecătoria Tulcea şi inculpatul D.T., dosarul fiind înaintat Tribunalului Tulcea. 

 Prin decizia nr. 167/2.08.2011 a Tribunalului Tulcea, pronunţată în dosar nr. 
2102/327/2011, s-a hotărât: 

 „În temeiul art. 42 alin.1 Cod procedură penală. 
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Declină competenţa soluţionării recursului în favoarea Curţii de Apel 
Constanţa. 

În temeiul art. 300.2 Cod procedură penală. 
Menţine măsura arestării preventive a inculpatului începând cu data de 2 

august 2011.” 
Pentru a se pronunţa astfel, s-a reţinut că potrivit art. 28.1 pct.3  Cod 

procedură penală, astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 202/2010, Curtea de 
Apel ca instanţă de recurs, judecă recursurile împotriva hotărârilor penale 
pronunţate de judecătorii în primă instanţă cu excepţia celor date în competenţa 
Tribunalului. 

Tribunalul, ca instanţă de recurs, judecă, printre altele, recursurile împotriva 
sentinţelor pronunţate de judecători privind infracţiunile pentru care punerea în 
mişcare a acţiunii penale se face la plângerea prealabilă a persoanei vătămate. 

Inculpatul-recurent a fost trimis în judecată pentru trei infracţiuni, numai 
pentru una dintre acestea, care prev. de art. 180 alin.2.1 Cod  penal, acţiunea 
penală punându-se în mişcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate. Pentru 
celelalte două infracţiuni, cea de viol şi cea de incest, organul de urmărire penală 
se sesizează din oficiu potrivit art. 221 alin.1 Cod procedură penală. În aceste 
condiţii, tribunalul nu este competent să soluţioneze cele două recursuri 
competente revenind Curţii de Apel Constanţa în favoarea căreia se va declina 
competenţa în conformitate cu dispoziţiile art.42 al.1 Cod procedură penală. 

În consecinţă, dosarul s-a înregistrat pe rolul Curţii de Apel Constanţa sub 
nr. 2102/327/2011. 

 Curtea reţine că în dezvoltarea motivelor de recurs ale Parchetului de pe 
lângă Judecătoria Tulcea s-a solicitat aplicarea inculpatului a pedepsei 
complementare a interzicerii unor drepturi, arătându-se că potrivit art.65 alin.2 cod 
penal raportat la art. 197 alin.1, alin.2 lit.b¹ cod penal aplicarea pedepsei 
complementare este obligatorie. 

 În dezvoltarea motivelor de recurs ale inculpatului s-a solicitat de către 
apărătorul acestuia casarea deciziei atacate în temeiul art. 3859 pct. 14 cod pr. 
penală şi, rejudecând, să se dispună reindividualizarea pedepsei în sensul reducerii 
acesteia întrucât persoana inculpatului nu prezintă un pericol concret pentru 
ordinea publică. 

 Curtea reţine că inculpatul personal a precizat personal motivele de recurs, 
în sensul că este nevinovat, că probele administrate în cauză sunt indirecte, că 
partea vătămată şi-a schimbat declaraţia în instanţă, că martorii au declarat în 
contradictoriu iar expertiza efectuată în cauză nu îl incriminează. 

În recurs inculpatul a depus la dosar o copie a ordonanţei a Prim 
procurorului Parchetului de pe lângă Judecătoria Tulcea prin care s-a respins 
cererea de recuzare a procurorului care a supravegheat activitatea de cercetare 
penală şi o copie a concluziilor raportului de expertiză efectuat în cauză şi care se 
află ataşat la dosar. 

La termenul din data 06.09.2011, inculpatul a precizat personal că nu doreşte 
să dea declaraţie în faţa instanţei de recurs, uzând de dreptul la tăcere prev. de 
art.70 alin.2 cod procedură penală. 
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Examinând sentinţa recurată în raport de motivele de recurs şi de actele şi 
lucrările dosarului, Curtea constată că doar recursul formulat de către Parchetul de 
pe lângă Judecătoria Tulcea este fondat, recursul inculpatului fiind nefondat, 
pentru următoarele: 

Prima instanţă a reţinut corect starea de fapt şi a făcut o analiză temeinică a 
probelor administrate în cauză, reţinând vinovăţia inculpatului sub forma intenţiei 
directe prev. de art. 19 pct 1 lit. a Cod penal. 

În acest sens, Curtea are în vedere: 
- plângerea şi declaraţiile părţii vătămate, 
- procesul verbal de cercetare la faţa locului şi planşa foto aferentă,  
- raportul de constatare tehnico-ştiinţifică nr.439971/902.03.2011,  
- raportul medico-legal nr.1334 din 25.11.2010,  
- declaraţiile martorilor D.N.N. şi G.E.,  
- declaraţiile inculpatului de recunoaştere a faptelor.  
           Astfel, Curtea reţine că în declaraţia olografă dată de către inculpatul D.T. la 
data de 25.11.2011 (deci la 3 zile de la data săvârşirii faptei), acesta a precizat: 
„fiind amândoi în stare de ebrietate, am hotărât împreună să întreţinem un raport 
sexual, astfel că fiecare şi-a dat jos hainele proprii şi am început un raport sexual 
normal în patul din camera mamei. Întrucât mă simţeam incomod în acel pat, am 
încercat să o duc în braţe în camera mea dar nu am reuşit şi am mers împreună în 
patul meu unde am continuat raportul sexual”. 
          Curtea constată că schimbarea ulterioară a declaraţiilor inculpatului nu a fost 
justificată în mod credibil de către acesta, potrivit art.325 cod procedură penală. 
          Susţinerea inculpatului, în sensul că mama acestuia a consimţit la întreţinerea 
raportului sexual, nu se coroborează cu nici un mijloc de probă administrat în 
cauză, fiind chiar contrazisă de declaraţia mamei sale, această ultimă declaraţie 
coroborându-se şi cu raportul medico-legal nr.1334 din 25.11.2010 întocmit de 
către S.M.L.J Tulcea prin care s-a concluzionat că partea vătămată D.S. „prezintă 
leziuni traumatice contuze tegumentare, care au putut fi produse prin lovire cu 
sau/şi de corp plan/dur, având o vechime de 5-8 zile. Necesită îngrijiri medicale 
timp de 4-5 zile (patru-cinci) zile de la data producerii. Prezintă leziuni ale 
mucoasei introitului vaginal, de vârstă relativ recentă, care au putut fi cauzate prin 
interferenţă mecanică locală. Absenţa spermatozoizilor în secreţia vaginală 
recoltată în timp util de la presupusul abuz sexual, nu poate infirma consumarea 
unor activităţi mecanice în zona anatomică respectivă”. 
          De asemenea, Curtea constată că recurentul a depus la dosar doar prima 
pagină a concluziilor raportul de constatare tehnico-ştiinţifică 
nr.439971/902.03.2011, nu şi cea de a doua pagină în care s-a concluzionat că 
urma notată T439971011 (de pe chilotul părţii vătămate - mama inculpatului) a pus 
în evidenţă „corespunzător locilor kitului Y-filer analizaţi, un haplotip identic cu 
cel al ADN extras din proba biologică de referinţă recoltată de la numitul D.T.”.           
          Curtea mai apreciază că nu este reală susţinerea inculpatului din motivele de 
recurs în sensul că  în faţa instanţei partea vătămată ar fi declarat (referitor la cele 
două perechi de chiloţi ridicaţi de către organele de poliţie cu ocazia cercetării la 
faţa locului) că nu a folosit acei chiloţi nici o secundă în acea seară, Curtea reţinând 
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că atât în cursul urmăririi penale cât şi în cursul cercetării judecătoreşti partea 
vătămată a declarat că a avut o pereche de chiloţi înainte de consumarea actului 
sexual: „acei chiloţi i-am avut pe mine înainte de a se consuma actul sexual”; „cu 
una din mâini mi-a dat jos pantalonii cu tot cu chiloţi cu uşurinţă şi a început să mă 
pipăie … ştiind că urma să fiu examinată la ginecologie, chiloţii purtaţi în 
momentul violului i-am lăsat în camera mea, schimbându-mă şi spălându-mă 
sumar pe corp şi în zona vaginală”. 
          Faţă de aspectele expuse, Curtea reţine că apărarea inculpatului nu justifică 
în nici un fel prezenţa urmelor biologice ale inculpatului pe chilotul părţii 
vătămate. 
          Având în vedere că partea vătămată a precizat că s-a spălat în zona vaginală 
după consumarea violului confirmă concluziile raportul medico-legal nr.1334 din 
25.11.2010 întocmit de către S.M.L.J Tulcea în sensul că absenţa spermatozoizilor 
în secreţia vaginală nu poate infirma consumarea unor activităţi mecanice în zona 
anatomică respectivă.  
          Curtea constată că nu sunt reale nici susţinerile inculpatului în sensul că 
partea vătămată nu ar fi declarat în faţa instanţei de fond că inculpatul nu ar fi 
ameninţat-o cu un cuţit în timpul raportului sexual, partea vătămată susţinând în 
faţa instanţei de fond că „mi-a înfipt mâna stângă în gât iar în mâna dreapta ţinea 
un cuţit pe care îl luase de pe un scaun din camera mea”. 
          De asemenea, nu sunt întemeiate nici criticile recurentului, în sensul că 
declaraţiile martorilor sunt contradictorii, din examinarea declaraţiilor martorilor 
L.S. (cunoştinţă a părţii vătămate), D.N.N. şi G.E. (copii părţii vătămate) Curtea 
reţinând că aceştia au declarat cele relatate de către partea vătămată, respectiv că a 
fost agresată fizic de către inculpat, ameninţată cu un cuţit iar ultimilor doi martori 
(fiind în relaţie mai apropiată cu aceştia) le-a spus şi că a fost violată de către 
inculpat. 

Încadrarea juridică dată faptelor comise de inculpat este legală, instanţa de 
fond efectuând o aplicare corespunzătoare a normelor în materie.  

Astfel, fapta inculpatului D.T. de a întreţine, prin constrângere şi ameninţare 
cu cuţitul, în noaptea de 22/23.11.2010, un raport sexual normal, cu numita D.S., 
mama sa, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii prev.de art.197 alin.1, 
alin.2 lit.b1 C.pen. şi art.203 C.pen. cu aplic.art.33 al.1 lit.b Cod penal. 

Fiind întrunite toate condiţiile cerute de dispoziţiile art. 345 alin. 2 Cod 
procedură penală, în mod corect, aceasta a dispus condamnarea inculpatului pentru 
fapta pentru care a fost trimis în judecată. 

În cadrul operaţiunii de individualizare judiciară a pedepselor ce urmau a fi 
aplicate, instanţa de fond a avut în vedere criteriile generale prev. de art. 72 Cod 
penal şi a stabilit pentru inculpat pedepse corespunzătoare gradului de pericol 
social concret a infracţiunilor şi persoanei inculpatului. 

Astfel, Curtea are în vedere gradul de pericol social al faptei, starea de 
recidivă postcondamnatorie prev.de art.37 al.1 lit.a din C.pen., faţă de pedeapsa 
aplicată prin sent. pen. 319/03.09.2009 a Judecătoriei Tulcea (din executarea căreia 
s-a liberat condiţionat la data de 17.11.2010, cu un rest de 168 de zile), faptul că 
inculpatul nu se află la primul conflict cu legea penală (fiind condamnat la 1 an cu 
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suspendare prin sen.pen.123/2006 a Judecătoriei Babadag şi la 1 an şi 3 luni 
închisoare prin sen.pen. 319/2009 a Judecătoriei Tulcea, fiind incidente dispoz. 
art.37 lit.a C.pen.) 

Curtea mai constată că prima instanţă a apreciat în mod corect că pedeapsa 
cea mai grea nu este îndestulătoare pentru constrângerea şi reeducarea inculpatului 
(având în vedere perseverenţa infracţională a inculpatului, natura infracţiunilor 
săvârşite, gradul de pericol social ridicat al acestora) şi în mod temeinic s-a aplicat 
un spor de 1 an, astfel că pedeapsa aplicată în final inculpatului este de 8 ani 
închisoare.  

Curtea constată, însă, că este fondat recursul declarat de către Parchetul de 
pe lângă Judecătoria Tulcea, în ceea ce priveşte omisiunea instanţei de fond a 
aplicării pedepsei complementare a interzicerii unor drepturi. 

Astfe, Curtea reţine că sancţiunea pentru săvârşirea infracţiunii de viol 
prev.de art. 197 alin.1, alin.2 lit.b¹ cod penal este „închisoare de la 5 la 18 ani şi 
interzicerea unor drepturi”.  

De asemenea, potrivit art.65 alin.2 cod penal „aplicarea pedepsei interzicerii 
unor drepturi este obligatorie când legea prevede această pedeapsă” şi, nefiind 
reţinute în favoarea inculpatului circumstanţe atenuante, nu sunt aplicabile prev. 
art.76 alin.3 cod penal: „când există circumstanţe atenuante, pedeapsa 
complementară privativă de drepturi, prevăzută de lege pentru infracţiunea 
săvârşită, poate fi înlăturată”. 
         Modalitatea de executare a fost stabilită corespunzător de prima instanţă, 
scopul pedepsei prev. de art. 52 Cod penal putând fi atins numai prin executarea 
efectivă a pedepsei.  

Faţă de ansamblul considerentelor expuse, în baza art. 38515 pct.1 lit.”b” cod 
procedură penală, Curtea va respinge ca nefondat recursul declarat de către 
inculpatul D.T. 

În baza art. 38515 pct.2 lit.”d” cod procedură penală, Curtea va admite 
recursul declarat de către Parchetul de pe lângă Judecătoria Tulcea, va casa sentinţa 
recurată şi rejudecând: 

În baza art.197 alin.2 cod penal, va aplica inculpatului D.T. pedeapsa 
complementară a interzicerii drepturilor prev. de art.64 alin.1 lit.a (teza a II-a), b 
cod penal pe timp de 5 ani după executarea pedepsei închisorii. 

În baza art.35 alin.1 cod penal, se va aplica pedeapsa complementară a 
interzicerii drepturilor prev. de art.64 alin.1 lit.a (teza a II-a), b cod penal pe timp 
de 5 ani pe lângă pedeapsa rezultantă de 8 ani închisoare. 

Se vor menţine restul dispoziţiilor sentinţei recurate. 
În baza art. 38516 alin. 2 raportat la art. 381 cod procedură penală şi art. 88 

cod penal, Curtea va deduce din pedeapsa aplicată inculpatului şi perioada de arest 
preventiv de la 06.06.2011 (data pronunţării hotărârii recurate) la zi. 

Dosar nr. 2102/327/2011 
Decizia penală nr. 767/P/06.09.2011 

Judecător redactor Dan Iulian Năstase 
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          8. Greşita aplicare a dispoziţiilor art. 83 Cod penal pentru fapta 
comisă anterior rămânerii definitive a primei hotărâri de condamnare. 
Aplicarea dispoziţiilor art. 85 şi art. 33 lit. a şi 34 lit. b Cod penal. 
 

Având în vedere că ambele infracţiuni au fost săvârşite de inculpat înainte de data de 

22.06.2010, data rămânerii definitive a primei hotărâri de condamnare (respectiv  sentinţa 
penală nr. 228/09.06.2010 a Judecătoriei Mangalia), în cauză sunt aplicabile prevederile 
concursului de infracţiuni potrivit art.33 lit.a Cod penal. 

Cu privire la pedeapsa aplicată de Judecătoria Mangalia, sunt incidente prev. art.85 
alin.1 Cod penal, având în vedere că fapta a fost săvârşită înainte de pronunţarea hotărârii 
menţionate mai sus prin care s-a dispus suspendarea condiţionată a executării pedepsei aplicate. 

 
Art. 85 alin. 1 Cod penal 

Art. 33 lit. a şi art. 34 lit. b Cod penal 
 

 Constată că prin sentinţa penală nr. 118 din 1 aprilie 2011, pronunţată de 
Judecătoria Mangalia, în dosarul penal nr. 4082/254/2010, s-a hotărât: 
 „În baza art. 86 al. 2 din OUG nr. 195/2002, republicată, cu aplic. art. 74 al. 
1 lit. c şi al. 2 C.pen. şi art. 76 lit. d C.pen. 
 Condamnă pe inculpatul T.A., născut la data de 02.01.1959 în com.23 
August, judeţul Constanţa, domiciliat în comuna 23 August, sat Moşneni, judeţul 
Constanţa, studii 10 clase, fără ocupaţie şi loc de muncă, recidivist, căsătorit, la 
pedeapsa închisorii de 4 luni, pentru săvârşirea infracţiunii de conducere pe 
drumurile publice a unui autovehicul fără a poseda permis de conducere.  
 În baza art. 83 C.pen., revocă suspendarea condiţionată a executării pedepsei 
de 8 luni închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. 228/2010 a Judecătoriei 
Mangalia, rămasă definitivă prin neapelare, dispunând executarea acesteia în 
întregime, alăturat pedepsei aplicate în prezenta cauză, urmând ca în final să 
execute 1 an închisoare. 
 În baza art. 71 C.pen interzice inculpatului drepturile prev. de art. 64 lit. a si 
b C.pen., cu excepţia dreptului de a alege.” 
 Pentru a se pronunţa astfel, instanţa de fond a reţinut următoarele: 

În ziua de 19.05.2010, în jurul orelor 10,40, aflându-se în exercitarea 
atribuţiilor de serviciu, un lucrător de poliţie din cadrul Postului de poliţie 23 
August, jud.Constanţa, a sesizat un autoturism marca BMW, de culoare vişinie, 
înmatriculat în Bulgaria. 

Cunoscând faptul că acest autoturism aparţine numitului T.A. precum şi 
faptul că acesta are dreptul de a conduce suspendat, lucrătorul de poliţie a ieşit în 
întâmpinarea autoturismului manifestându-şi intenţia de a îl opri, însă conducătorul 
auto a executat o manevră de întoarcere şi apoi a oprit pe partea dreaptă a 
drumului. Din partea stânga-faţă a coborât T.A., iar de pe scaunul din dreapta-faţă 
a coborât fiul acestuia, numitul T.M.I. Chiar şi după ce au coborât din autovehicul 
cele două persoane au ignorat solicitarea lucrătorului de poliţie de a se opri, 
îndepărtându-se de acesta. Ulterior, ajunşi în apropierea Primăriei 23 August, 
poliţistul l-a invitat pe inculpat la sediul postului de poliţie, unde a reuşit să îl 
identifice pe conducătorul autoturismului ca fiind numitul T.A. din satul Moşneni, 
com.23 August. 
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Fiind întrebat în legătură cu situaţia dreptului său de a conduce, T.A. a 
declarat că are permis de conducere şi că drumurile pe care a circulat nu sunt 
publice, ele fiind pietruite şi nu asfaltate, având o atitudine recalcitrantă. 

Chiar şi după ce a fost avertizat de lucrătorul de poliţie că îi va întocmi dosar 
penal pentru infracţiunea de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul de 
către o persoană care are suspendat dreptul de a conduce, T.A. s-a urcat din nou la 
volanul autoturismului cu care venise, ignorând recomandarea poliţistului de a îl 
lăsa pe fiul său, T.M.I., să conducă (proces - verbal de depistare). 

Din adresa nr.302991, din 02.06.2010, a IPJ Serviciul Politiei Rutiere, 
rezultă că inculpatul T.A. avea la data de 19.05.2010 suspendat dreptul de a 
conduce autovehicule pe drumurile publice ca urmare a săvârşirii unei alte 
infracţiuni prev. de art.86 alin.2 din OUG 195/2002 la data de 27.07.2009. 

Drumurile pe care a circulat inculpatul, conducând autoturismul BMW cu nr. 
de înmatriculare TX …, respectiv DS 142, DS 190 şi DC 5 sunt publice şi nu au 
existat restricţii de circulaţie la data de 19.05.2010 (adresa nr.3640 a Primăriei 23 
August). 

Audiat în faza de urmărire penală, inculpatul nu a recunoscut comiterea 
faptei, susţinând că fiul său a condus autoturismul. 
 Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs inculpatul T.A. 

În dezvoltarea motivelor de recurs ale inculpatului s-a solicitat admiterea 
recursului, casarea sentinţei recurate ca netemeinică şi nelegală şi pe fond, arată că 
în prima sentinţă a fost condamnat la 6 luni închisoare cu art. 81 cod penal, iar în 
raport de această hotărâre, în mod greşit instanţa de fond i-a aplicat o pedeapsă de 
un an  închisoare; de asemenea, motivarea primei instanţe s-a bazat doar pe 
declaraţia martorului Crăciun, care spune că inculpatul a condus maşina, în mod 
greşit înlăturând declaraţiile celorlalţi martori; în concluzie, s-a solicitat achitarea 
inculpatului întrucât nu se face vinovat, cu reţinerea circumstanţelor personale, 
respectiv că are un copil minor de 16 ani, fiind singurul întreţinător al familiei. 

În recurs nu s-au administrat mijloace de probă noi. 
La termenul din data de 01.09.2011, inculpatul a precizat personal că nu 

doreşte să dea declaraţie în faţa instanţei de recurs, uzând de dreptul la tăcere prev. 
de art.70 alin.2 cod procedură penală. 

Examinând sentinţa recurată în raport de motivele de recurs şi de actele şi 
lucrările dosarului, Curtea constată că recursul formulat în cauză este fondat, 
pentru următoarele: 

Prima instanţă a reţinut corect starea de fapt şi a făcut o analiză temeinică a 
probelor administrate în cauză, reţinând vinovăţia inculpatului sub forma intenţiei 
directe prev. de art. 19 pct 1 lit. a Cod penal.  

Curtea are în vedere în acest sens: 
- procesul verbal de depistare;  
- schiţa traseului parcurs de învinuit;  
- adresa nr.302991 din 02.06.2010 IPJ Serviciul Politiei Rutiere din care 

rezultă că învinuitul T.A., la data de 19.05.2010, avea suspendat dreptul de a 
conduce autovehicule pe drumurile publice ca urmare a săvârşirii unei alte 
infracţiuni prev. de art.86 alin.2 din OUG 195/2002 la data de 27.07.2009;  
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- adresa nr.3640 a Primăriei 23 August din care rezultă că drumurile pe care 
a circulat învinuitul conducând autoturismul BMW cu nr. de înmatriculare TX …, 
sunt publice şi fără restricţii; 

- declaraţiile martorului O.V.G., care a declarat că se afla la sediul postului 
de poliţie când şeful de post i-a reproşat inculpatului că a condus autoturismul, deşi 
avea suspendat dreptul de a conduce, iar inculpatul a replicat că avea doar permisul 
reţinut şi oricum a condus pe drumul pietruit din spatele postului de poliţie; acelaşi 
martor a afirmat că l-a auzit pe şeful de post spunând unui coleg de-al său că 
inculpatul a plecat de la postul de poliţie la volanul autoturismului cu care venise; 

- declaraţiile martorului C.I., care a declarat că, aflându-se în zona postului 
de poliţie, a observat că inculpatul se certa cu o persoana mai tânără, despre care a 
aflat ulterior că era fiul inculpatului. La un moment dat fiul inculpatului a coborât 
de la volanul maşinii cu care se deplasau şi a mers pe jos aproximativ 10 m, după 
care, la insistenţele inculpatului, a urcat în maşină pe locul din dreapta-faţă, 
autoturismul continuându-şi apoi deplasarea, condus de inculpat; 

- declaraţiile inculpatului. 
Curtea constată că nu sunt întemeiate criticile inculpatului privind 

înlăturarea declaraţiilor martorilor: 
- T.M.I., având în vedere că declaraţia acestuia este subiectivă, acest martor 

fiind fiul inculpatului şi a susţinut varianta declaraţiei tatălui său, aspecte care sunt 
vădit contradictorii cu declaraţiile celorlalţi martori audiaţi în cauză, respectiv 
O.V.G. şi C.C.I.; 

- N.T. (care a susţinut varianta inculpatului), având în vedere, pe de o parte, 
că nici inculpatul şi nici fiul acestuia nu au menţionat nimic despre acest martor în 
faza de urmărire penală şi, pe de altă parte, că declaraţia acestuia nu se coroborează 
cu celelalte probe administrate în cauză.  

Încadrarea juridică dată faptei comisă de inculpat este legală, instanţa de 
fond efectuând o aplicare corespunzătoare a normelor în materie. 

Astfel, fapta inculpatului T.A., care în ziua de 19.05.2010, în jurul orelor 
10,40, a condus un autoturism marca BMW, de culoare vişinie, cu numărul de 
înmatriculare TX …, care circulase pe DS 142 şi apoi pe DS 190, inculpatul având 
suspendat dreptul de a conduce întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de  
conducere pe drumurile publice a unui autovehicul având dreptul de a conduce 
suspendat, infracţiune prevăzută şi pedepsită de art.86 alin. 2 din O.U.G. 
nr.195/2002, republicată.  

Fiind întrunite toate condiţiile cerute de dispoziţiile art. 345 alin. 2 Cod 
procedură penală, în mod corect aceasta a dispus condamnarea inculpatului pentru 
fapta pentru care a fost trimis în judecată. 

În cadrul operaţiunii de individualizare judiciară a pedepsei ce urma a fi 
aplicată, instanţa de fond a avut în vedere criteriile generale prev. de art. 72 Cod 
penal şi a stabilit pentru inculpat o pedeapsă corespunzătoare gradului de pericol 
social concret a infracţiunii şi persoanei inculpatului. 

Curtea constată că nu este temeinic motivul de recurs al inculpatului privind 
individualizarea judiciară a pedepsei, pedeapsa aplicată inculpatului pentru 
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infracţiunea care face obiectul acestui dosar fiind de 4 ani închisoare şi nu de 1 an 
închisoare. 

Examinând hotărârea recurată, Curtea constată că recursul inculpatului este 
fondat sub un alt aspect decât cele invocate de către inculpat. 

Astfel, Curtea reţine că prezenta faptă a fost săvârşită de către inculpatul 
T.A. la data de 19.05.2010, deci anterior datei de 09.06.2010, data pronunţării 
sentinţei penale nr. 228/09.06.2010 a Judecătoriei Mangalia, rămasă definitivă prin 
neapelare. 

În consecinţă, Curtea constată că instanţa de fond a reţinut în mod greşit că 
inculpatul T.A. a comis fapta în termenul de încercare stabilit prin sentinţa 
anterioară, dispunându-se astfel în mod nelegal revocarea suspendării condiţionate 
a executării pedepsei de 8 luni închisoare în conformitate cu dispoziţiile art. 83 Cod 
penal. 

Având în vedere că ambele infracţiuni au fost săvârşite de inculpatul T.A. 
înainte de data de 22.06.2010, data rămânerii definitive a primei hotărâri de 
condamnare (respectiv  sentinţa penală nr. 228/09.06.2010 a Judecătoriei 
Mangalia), Curtea constată că în cauză sunt aplicabile prevederile concursului de 
infracţiuni potrivit art.33 lit.a cod penal. 

Cu privire la pedeapsa aplicată prin sentinţa penală nr. 228/09.06.2010 a 
Judecătoriei Mangalia, sunt incidente prev. art.85 alin.1 cod penal, având în vedere 
că prezenta faptă a fost săvârşită înainte de pronunţarea hotărârii menţionate mai 
sus prin care s-a dispus suspendarea condiţionată a executării pedepsei aplicate. 

În consecinţă, Curtea constată că instanţa de fond a făcut o greşită aplicare a 
legii, aspect care impune reţinerea cazului de casare prev. de art. 3859 pct.17¹ cod 
procedură penală, caz de casare care se ia în considerare întotdeauna din oficiu, 
potrivit art. 3859 alin.3 cod procedură penală. 

Faţă de ansamblul considerentelor expuse, în baza art. 38515 pct.1 lit. d cod 
procedură penală, Curtea va admite recursul declarat de către inculpatul T.A. 
împotriva sentinţei penale nr. 118 din 1 aprilie 2011, pronunţată de Judecătoria 
Mangalia, în dosarul penal nr. 4082/254/2010, se va casa hotărârea recurată şi 
rejudecând: 

   În baza art.85 alin.1 cod penal, se va dispune anularea suspendării 
condiţionate a executării pedepsei de 6 luni închisoare aplicată inculpatului prin 
sentinţa penală nr.228/09.06.2010 a Judecătoriei Mangalia, în dosar 
nr.3261/254/2009. 

Curtea va constată că infracţiunea pentru care inculpatul T.A. a fost 
condamnat prin sentinţa penală nr.228/09.06.2010 a Judecătoriei Mangalia, în 
dosar nr.3261/254/2009, este concurentă cu infracţiunea care face obiectul 
prezentei cauze. 

În baza art. 33 lit.a, art.34 lit.b cod penal, se vor contopi pedepsele de: 
- 6 luni închisoare aplicată inculpatului prin sentinţa penală nr.228/09.06.2010 

a Judecătoriei Mangalia, în dosar nr.3261/254/2009, 
- 4 luni aplicată inculpatului pentru infracţiunea care face obiectul prezentei 

cauze, 
inculpatul T.A. executând în final pedeapsa cea mai grea de 6 luni închisoare. 
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    În baza art. 71 Cod penal, se va aplica inculpatului T.A. pedeapsa accesorie 
a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a (teza a II-a), b C.pen. 

    În baza art. 81, 82 Cod penal, Curtea va dispune suspendarea condiţionată a 
executării pedepsei de 6 luni închisoare aplicată inculpatului T.A. pe durata unui 
termen de încercare de 2 ani şi 6 luni. 

    În baza art. 83 Cod penal, se va atrage atenţia inculpatului T.A. asupra 
revocării suspendării condiţionate a executării pedepsei în cazul săvârşirii unei noi 
infracţiuni în cursul termenul de încercare. 

    În baza art. 71 alin. 5 Cod penal, se va dispune suspendarea executării 
pedepselor accesorii pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei. 

   În ceea ce priveşte cuantumul pedepsei rezultante, a pedepselor accesorii şi 
a modalităţii de executare Curtea are în vedere că în cauză a declarat recurs doar 
inculpatul iar potrivit art. 3858 alin.1 cod procedură penală „instanţa de recurs, 
soluţionând cauza, nu poate crea o situaţie mai grea pentru cel care a declarat 
recurs”, având în vedere că prezenta infracţiune a fost săvârşită în concurs real cu 
infracţiunea pentru care inculpatul T.A. a fost condamnat prin sentinţa penală nr. 
228/09.06.2010 a Judecătoriei Mangalia, în dosarul nr. 3261/254/2009. 

    Curtea va înlătura aplicarea prev. art. 83 cod penal cu privire la revocarea 
suspendării condiţionate a executării pedepsei de 6 luni închisoare aplicată 
inculpatului prin sentinţa penală nr. 228/09.06.2010 a Judecătoriei Mangalia, în 
dosarul nr. 3261/254/2009. 

    Se vor menţine restul dispoziţiilor hotărârii recurate în măsura în care nu 
contravin prezentei decizii. 

Dosar nr. 4082/254/2010 
Decizia penală nr. 804/P/16.09.2011 

Judecător redactor Dan Iulian Năstase 
 
 

          9. Impăcarea părţilor. Incetarea procesului penal conform 
prevederilor art. 184 alin. 2 şi 4 Cod penal. 
 

Prin Legea nr.202/2010, la art.184 Cod penal s-a introdus alin.6, cu următorul conţinut: 
„pentru faptele prevăzute la alin.2 şi 4, împăcarea părţilor înlătură răspunderea penală”. 

Urmare declaraţiei notariale autentificate depuse de către partea civilă s-a constatat că 
în cauză a intervenit împăcarea părţilor, împrejurare care constituie, potrivit art.132 alin.1 cod 
penal cu referire la art.184 alin.6 cod penal, o cauză care „înlătură răspunderea penală şi 
stinge şi acţiunea civilă”. 

 
Art.184 alin.6 Cod penal 

 
Prin sentinţa penală nr.98 din data de 28 ianuarie 2011, pronunţată de 

Judecătoria Constanţa, în dosarul penal nr.37966/212/2009, s-a hotărât: 
„În baza art.184 alin.2 si 4 C.p. condamna inculpatul B.C. la pedeapsa de 6 

luni închisoare. 
  În baza art.81 C.p. dispune suspendarea conditionata a executarii pedepsei 
pe durata unui termen de încercare de 2 ani si 6 luni, stabilit conform art.82 C.p. . 
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 În baza art.71 C.p. interzice inculpatului drepturile prevăzute de art.64 lit.a 
teza a II a si b C.p.. 
 În baza art.71 alin.5 C.p. constata ca pe durata suspendarii conditionate a 
executarii pedepsei inchisorii se suspenda si executarea pedepsei accesorii. 
 În baza art.359 C.p.p. pune in vedere inculpatului dispozitiile art.83 C.p., 
privind revocarea suspendarii conditionate a executarii pedepsei, in cazul savarsirii 
unei noi infractiuni in termenul de încercare stabilit. 
 Admite, in parte, actiunea civila formulata de partea civila B.A. 
 În baza art. 14 C.p.p., art. 346 C.p.p., art.998-999 C.civ. obliga inculpatul 
alaturi de asiguratorul SC U.A. SA, in limita plafonului prevazut de lege, la plata 
următoarelor  sume : 

- 4.055 lei  cu  titlu  de  daune  materiale  şi  5.000  lei  cu  titlu  de  daune  
morale  în  favoarea  părţii  civile  B.A.; 

- 1.003,54  lei  cu  titlu  de  daune  materiale  în  favoarea  părţii  civile  
Spitalul  Municipal Mangalia; 

 Respinge restul pretentiilor civile, ca neîntemeiate. 
 În baza art. 193 alin.1 si 2 C.p.p. obliga inculpatul alaturi de asiguratorul SC 
U.A. SA, catre partea civila B.A. la plata sumei de 1200 lei, cu titlu de cheltuieli de 
judecata. 
 În baza art. 191 alin.1 C.p.p. obliga inculpatul la plata sumei de 1.450 lei 
cheltuieli judiciare avansate de stat.” 
 Pentru a se pronunţa astfel, instanţa de fond a reţinut că inculpatul B.C.F. a 
condus în data de 30.03.2008 autoutilitara „Dacia 1304”, cu nr. de înmatriculare 
CT… pe DN3 şi din cauza neatenţiei în conducere a pierdut controlul direcţiei, a 
părăsit partea carosabilă şi a intrat în coliziune cu un cap de pod, din acest 
eveniment rezultând vătămarea corporală a părţii vătămate B.A., care a necesitat 
120 zile de îngrijiri medicale pentru vindecare. 
 Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs partea civilă B.A. 
 În dezvoltarea motivelor de recurs ale părţii civile B.A. s-a solicitat casarea 
hotărârii recurate şi, rejudecând, să se dispună întregirea raportului de expertiză 
medico-legală, cu concluzii asupra sechelei ireversibile a afecţiunii „epilepsie” iar 
în ceea ce priveşte latura civilă a cauzei să se dispună obligarea inculpatului la 
20.000 lei şi la o prestaţie periodică lunară de 500 lei. 
 Partea civilă a depus la dosar copie a biletului de ieşire din spital. 
 La termenul din data de 09.06.2011, Curtea a admis cererea părţii civile 
privind efectuarea de către S.J.M.L. Constanţa a unei expertize medico legale care 
să stabilească dacă partea civilă suferă de epilepsie şi dacă aceasta a rezultat din 
cauza traumatismului suferit în accidentul de circulaţie.  
 Curtea constată că în recurs, la termenul din 15.09.2011, partea civilă a 
depus la dosar o declaraţie autentificată la data de 14.09.2011 la B.N.P. asociaţi 
D.C. şi D.C. prin care partea civilă B.A. a precizat că „declar că m-am împăcat 
cu inculpatul B.C.F. … şi sunt de acord cu înlăturarea răspunderii penale a 
lui B.C.F., desfiinţarea hotărârii de condamnare pronunţată de Judecătoria 
Constanţa şi stingerea acţiunii penale, respectiv civile, în dosarul penal 
nr.37966/212/2011 aflat pe rol la Curtea de Apel Constanţa”. 
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 Curtea reţine că în prezenta cauză inculpatul B.C.F. a fost trimis în judecată 
pentru săvârşirea infracţiunii de vătămare corporală din culpă prev. de art.184 
alin.2,4 cod penal. 
 Curtea mai reţine că prin Legea nr.202/2010 la art.184 cod penal s-a introdus 
alin.6, cu următorul cuprins: „pentru faptele prevăzute la alin.2 şi 4, împăcarea 
părţilor înlătură răspunderea penală”. 
 Prin urmare, faţă de declaraţia notarială autentificată depusă de către partea 
civilă la termenul din data de 15.09.2011, Curtea constată că în cauză a intervenit 
împăcarea părţilor, împrejurare care constituie, potrivit art.132 alin.1 cod penal cu 
referire la art.184 alin.6 cod penal, o cauză care „înlătură răspunderea penală şi 
stinge şi acţiunea civilă”. 

Prin urmare, Curtea va reveni asupra expertizei medico-legale dispuse la termenul 
din 09.06.2011 şi, în baza art.38515 pct.2 lit.”b” cod procedură penală, se va admite 
recursul părţii civile B.A. împotriva sentinţei penale nr.98 din data de 28 ianuarie 2011, 
pronunţată de Judecătoria Constanţa, în dosarul penal nr.37966/212/2009, va casa  
hotărârea atacată şi, în temeiul art.11 pct.2 lit.b) - art.10 lit.h) cod procedură penală, se va 
înceta procesul penal faţă de inculpatul B.C.F. pentru infracţiunea prev. de art.184 
alin.(2,4) cod penal, ca urmare a împăcării părţilor. 

În consecinţă, Curtea va înlătura dispoziţiile referitoare la condamnarea 
inculpatului, obligarea sa la despăgubiri civile către recurenta parte civilă şi cheltuieli 
judiciare conform art.193 cod procedură penală către recurentă şi către stat potrivit 
art.191 cod procedură penală, respectiv obligarea asigurătorului la plata acelor daune 
civile alături de inculpat, menţinând obligarea sa şi a asigurătorului la plata daunelor 
civile către Spitalul Municipal Mangalia. 

Conform art.192 alin.2 lit.b) cod procedură penală, Curtea va obliga inculpatul la 
plata sumei de 2000 lei şi partea civilă recurentă la plata sumei de 500 lei cheltuieli 
judiciare către stat. 

Dosar nr. 37966/212/2009 
Decizia penală nr. 812/P/16.09.2011 

Judecător redactor Dan Iulian Năstase 
 

          10. Recidivă postcondamnatorie. Prim termen reprezentat de o 
pedeapsă cu închisoarea a cărei executare a fost suspendată. 

 
In cazul săvârşirii unei noi infracţiuni cu intenţie, după condamnarea cu suspendare a 

închisorii mai mare de 6 luni, dar în interiorul termenului de încercare, sunt aplicabile 
prevederile art. 37 lit. a Cod penal referitoare la recidiva postcondamnatorie.  

 
Art. 86 alin. 1 din O.U.G. 195/2002 republicata 

Art. 37 lit. a Cod penal 
 

 Prin sentinţa penală nr. 113 din 2 februarie 2011, pronunţată de Judecătoria 
Constanţa, în dosarul penal nr. 39117/212/2010, s-a hotărât: 

„În baza art.86 alin.1 din OUG nr.195/2002, republicată, condamnă 
inculpata L.M. la pedeapsa de 2 ani închisoare. 
 Constată că prezenta infracţiune este concurentă cu infracţiunile pentru care 
inculpata a fost condamnată prin s.p. nr.786/2009 a Judecătoriei Sector 6 Bucureşti 
şi s.p. nr.319/2010 a Judecătoriei  Sector 1 Bucureşti. 
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Descontopeşte pedepsele rezultante de 2 ani închisoare aplicată prin s.p. 
nr.786/2009 a Judecătoriei Sector 6 Bucureşti şi 2 ani închisoare aplicată prin s.p. 
nr.319/2010 a Judecătoriei Sector 1 Bucureşti şi repune în individualitatea lor 
pedepsele componente de 1 an  închisoare, 2 ani închisoare şi 2 închisoare. 
 Constată anulată suspendarea condiţionată a pedepsei de 1 an închisoare 
aplicată  inculpatei prin sentinţa penală  nr.216/2008 a Judecătoriei Focşani.  
 În baza art. 33 lit. a C.p. şi art. 34 lit. b C.p. contopeşte pedepsele de 2 ani 
închisoare aplicată prin prezenta şi 1 an închisoare, 2 ani închisoare şi 2 închisoare 
şi aplică inculpatei pedeapsa cea mai grea de 2 ani închisoare, sporită cu 1 an, 
inculpata urmând să execute în final 3 ani închisoare. 

În baza art. 861 C.p. dispune suspendarea executării pedepsei de 3 ani 
închisoare sub supraveghere pe o durată de 6 ani ce constituie termen de încercare 
stabilit în condiţiile art. 862 C.p. 
 În baza art. 863 C.p. inculpatul trebuie să se supună următoarelor măsuri de 
supraveghere: 

-  să se prezinte la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul  
Bucureşti. 

-  să anunţe în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau 
locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile precum şi întoarcerea; 

-  să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; 
-  să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele sale de 

existenţă; 
- să nu conducă niciun vehicul; 
Datele vor fi comunicate Serviciului de Probaţiune de pe lângă Tribunalul 

Bucureşti.  
În baza art. 359 C.p.p. raportat la art. 864 C.p. cu ref. şi la art.83 C.p. atrage 

atenţia inculpatei asupra cazurilor a căror nerespectare vor atrage revocarea 
suspendării executării pedepsei sub supraveghere. 

În baza art. 71 C.p. interzice inculpatei exerciţiul drepturilor prevăzute de 
art. 64  lit. a teza a II a şi  lit. b C.p. 
 În baza art. 71 alin. 5 C.p. dispune suspendarea executării pedepsei accesorii 
pe durata suspendării sub supraveghere a executării pedepsei.” 
 Pentru a se pronunţa astfel, instanţa de fond a reţinut următoarele: 

La data de 05.07.2008, inculpata L.M. a urcat la volanul autoturismului 
marca Audi cu nr. de înmatriculare VN…, pe care l-a condus pe mai multe drumuri 
publice, din mun. Bucureşti până în mun. Constanţa. 

Pasageri în autoturismul condus de către inculpată erau martorii G.I.C., 
D.M.R. şi L.A.G. 

În timp ce se deplasa pe B-dul. I.C.B, autoturismul cu nr. de înmatriculare 
VN… a fost oprit de către lucrătorii de poliţie. 

În urma verificărilor efectuate în bazele de date ale SPR Constanţa s-a 
stabilit că inculpata nu posedă permis de conducere pentru nicio categorie de 
vehicule, aspecte confirmate prin adresa nr. 28.028/17.07.2008 a Serviciului Public 
Comunitar Regim Permise şi Înmatriculare a Vehiculelor Constanţa. 

Raportat la menţiunile din fişa de cazier judiciar a inculpatei, se vor înlătura 
dispoziţiile art. 37 lit.a C.p. şi a constatat că infracţiunea ce a făcut obiectul 
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prezentei judecăţi este concurentă cu infracţiunile pentru care inculpata a fost 
condamnată prin s.p. nr.786/2009 a Judecătoriei Sector 6 Bucureşti şi s.p. 
nr.319/2010 a Judecătoriei Sector 1 Bucureşti. 

Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs Parchetul de pe lângă Judecătoria 
Constanţa. 

În dezvoltarea motivelor de recurs ale Parchetului de pe lângă Judecătoria 
Constanţa s-a solicitat admiterea recursului, casarea sentinţei recurate ca 
netemeinică şi nelegală, întrucât în mod greşit nu s-au reţinut dispoziţiile art. 37 lit. 
a cod penal, la infracţiunea de conducere fără permis, întrucât fapta din prezenta 
cauză a fost comisă după rămânerea definitivă a unei alte sentinţe de condamnare, 
ceea ce denotă şi perseverenţa infracţională a inculpatului; de asemenea, s-a 
apreciat că instanţa de fond a înlăturat aceste dispoziţii, fără a le pune în discuţie în 
contradictoriu, sens în care se impune trimiterea cauzei spre rejudecare. 

În recurs nu s-au administrat mijloace de probă noi. 
La termenul din data 01.09.2011, inculpata L.M. a precizat personal că nu 

doreşte să dea declaraţie în faţa instanţei de recurs, uzând de dreptul la tăcere prev. 
de art.70 alin.2 cod procedură penală. 

În ceea ce priveşte excepţia tardivităţii recursului invocată de către 
apărătorul inculpatei, Curtea constată că aceasta nu este întemeiată, având în 
vedere că sentinţa instanţei de fond a fost pronunţată la data de 02.02.2011, iar 
termenul de recurs de 10 zile (calculat pe zile libere potrivit art.186 alin.2 cod 
procedură penală) s-a împlinit la data de 14.02.2011 (într-o zi de duminică) şi prin 
urmare sunt aplicabile prev. art.186 alin.4 cod procedură penală: „când ultima zi a 
unui termen cade într-o zi nelucrătoare, termenul expiră la sfârşitul primei zile 
lucrătoare care urmează”, respectiv, în prezenta cauză, în data de 14.02.2011, dată 
la care s-a înregistrat la Judecătoria Constanţa recursul declarat de către Parchetul 
de pe lângă Judecătoria Constanţa.  

Pe fondul cauzei, examinând sentinţa recurată în raport de motivele de 
recurs şi de actele şi lucrările dosarului, Curtea constată că recursul formulat în 
cauză este fondat sub aspectul nereţinerii art.37 lit.a cod penal, pentru următoarele: 

Prima instanţă a reţinut corect starea de fapt şi a făcut o analiză temeinică a 
probelor administrate în cauză, reţinând vinovăţia inculpatului sub forma intenţiei 
directe prev. de art. 19 pct. 1 lit. a Cod penal. 

În acest sens, Curtea are în vedere: 
- proces – verbal de depistare din data de 05.07.2008 din care reiese că 

organele de poliţie au oprit şi scos din trafic pe Bdul. I.C.B. din mun. Constanţa, 
autoturismul marca Audi cu nr. de înmatriculare VN…, condus de  inculpată,  

- adresa  nr. 28.028/17.07.2008 a Serviciului Public Comunitar Regim 
Permise şi Înmatriculare a Vehiculelor Constanţa din care reiese că inculpata L.M. 
nu posedă permis de conducere pentru nici o categorie de vehicule, 

- procesul-verbal din data de 03.03.2010 din care reiese că autoturismul 
marca Audi cu nr. VN… figurează înmatriculat pe numele inculpatei,  

- declaraţiile martorului D.M.R. care a arătat că inculpata a condus 
autoturismul marca Audi cu nr. VN… pe mai multe drumuri publice din  mun. 
Bucureşti până în mun. Constanţa, unde a fost oprită de către organele de  poliţie. 
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 Curtea constată că în mod temeinic instanţa de fond că nu este dovedită în 
mod credibil apărarea inculpatei, în sensul martorul G.I.C. a condus autoturismul 
din mun. Bucureşti până în mun. Constanţa, iar la un moment dat pe fondul unor 
probleme de sănătate, acesta a fost în imposibilitate de a mai continua deplasarea, 
inculpata fiind nevoită să urce la volan, având în vedere, pe de o parte, că inculpata 
şi martorii au susţinut o variantă asemănătoare, declaraţiile acestora sunt 
contradictorii în ceea ce priveşte distanţa parcursă, iar pe de altă parte că aceste 
susţineri sunt infirmate de martorul D.M.R. care a arătat că inculpata a condus 
autoturismul pe drumurile publice între municipiile Bucureşti şi Constanţa, martor 
obiectiv şi care nu a avut niciun interes să inducă în eroare organele judiciare; de 
asemenea, apărarea inculpatei nu are nici un fel de relevanţă cu privire la existenţa 
infracţiunii prev. de art. 86 alin.1 din OUG nr.195/2002, republicată, care nu este 
condiţionată de distanţa parcursă pe drumurile publice. 

Încadrarea juridică dată faptei comisă de inculpată este legală, instanţa de 
fond efectuând o aplicare corespunzătoare a normelor în materie.  

Astfel, fapta inculpatei L.M. care la data de 05.07.2008, a condus 
autoturismul marca Audi cu nr. de înmatriculare VN… pe drumurile publice din 
mun. Bucureşti până în mun. Constanţa, fără a poseda permis de conducere pentru 
nicio categorie de vehicule întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii prev. 
de art. 86 alin. 1 din OUG 195/2002, republicată . 

Curtea constată însă că instanţa de fond a apreciat în mod greşit că nu se 
impune reţinerea prev. art.37 lit.a cod penal, pentru următoarele motive: 

Inculpata a fost condamnată la pedeapsa de 1 an închisoare, cu aplicarea 
prev. art.81 cod penal, prin sentinţa penală nr.216/07.02.2008 a Judecătoriei 
Focşani (definitivă prin decizia penală nr.119/07.04.2008 a Tribunalului Vrancea 
ca urmare a respingerii apelului ca tardiv formulat), iar fapta care face obiectul 
prezentului dosar a fost săvârşită la data de 05.07.2008, deci în interiorul termenul 
de încercare de 3 ani stabilit prin sentinţa penală nr.216/07.02.2008 a Judecătoriei 
Focşani. 

Prin urmare, infracţiunea care face obiectul prezentului dosar a fost săvârşită 
de inculpată în stare de recidivă postcondamnatorie fiind îndeplinite cerinţele art.37 
lit.a, condamnarea inculpatei L.M. la pedeapsa de 1 an închisoare prin sentinţa 
penală nr.216/07.02.2008 a Judecătoriei Focşani constituind primul termen al 
recidivei. 

Curtea constată că nu sunt întemeiate criticile recurentului cu privire la 
nerespectarea prev. art.334 cod procedură penală deoarece reţinerea sau nu a 
prevederilor art.37 lit.a cod penal nu vizează încadrarea juridică a faptei reţinute în 
sarcina inculpatei ci doar dacă infracţiunea respectivă a fost sau nu săvârşită în 
stare de recidivă. 

În ceea ce priveşte reţinerea în recurs a săvârşirii prezentei infracţiuni în 
stare de recidivă postcondamnatorie potrivit art.37 lit.a cod penal, Curtea constată 
că acesta a constituit motiv de recurs precizat în scris de către Parchetul de pe lângă 
Judecătoria Constanţa, motiv de recurs de care inculpata a luat cunoştinţă şi a fost 
în măsură să pregătească apărarea sub acest aspect şi a pus concluzii în consecinţă 
cu ocazia  dezbaterilor.  
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Fiind întrunite toate condiţiile cerute de dispoziţiile art. 345 alin. 2 Cod 
procedură penală, Curtea urmează să dispună condamnarea inculpatei pentru 
săvârşirea infracţiunii de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul fără a 
avea permis de conducere prev. de art. 86 alin. 1 din O.U.G. 195/2002 cu aplicarea 
art.37 lit.a cod penal. 

În cadrul operaţiunii de individualizare judiciară a pedepsei ce urmează a fi 
aplicată, Curtea are în vedere criteriile generale prev. de art. 72 Cod penal, 
respectiv limitele de pedeapsă prevăzute în legea specială pentru infracţiunea 
săvârşită de inculpată, gradul de pericol social al faptei pe care instanţa îl apreciază 
ca destul de ridicat şi care rezultă din împrejurarea că autoturismul a fost condus de 
inculpată pe mai multe drumuri publice, distanţa considerabilă parcursă, relaţiile  
sociale  încălcate şi care privesc siguranţa circulaţiei pe drumurile publice, dar şi 
persoana inculpatei, cunoscută cu antecedente penale, care urmează cursurile unei  
instituţii de învăţământ. 

Prezenta infracţiune fiind săvârşită în cursul termenul de încercare de 3 ani 
stabilit prin sentinţa penală nr.216/07.02.2008 a Judecătoriei Focşani, Curtea 
urmează a face aplicarea prev. art.83 cod penal privind revocarea suspendării 
condiţionate a executării pedepsei de 1 an închisoare aplicată prin hotărârea 
menţionată mai sus. 

Curtea mai constată că inculpata a mai fost condamnată anterior tot pentru 
săvârşirea infracţiunii prev. de art.86 alin.1 din O.U.G. 195/2002: 

- la pedeapsa de 2 ani închisoare, cu aplicarea prev. art.81 cod penal, prin 
sentinţa penală  nr.786/2009 a Judecătoriei Sector 6 Bucureşti (definitivă prin 
neapelare la 07.12.2009), fapta fiind săvârşită la data de 11.02.2008;  

- la pedeapsa de 2 ani, cu aplicarea art.86¹ cod penal, prin sentinţa penală 
nr.319/2010 a Judecătoriei Sector 1 Bucureşti (definitivă prin neapelare la data de 
14.04.2010), fapta fiind săvârşită la data de 16.04.2007. 

Având în vedere datele rămânerii definitive a celor două hotărâri menţionate 
mai sus, Curtea constată că infracţiunea care face obiectul prezentei cauze (care a 
fost săvârşită la data de 05.07.2008) a fost săvârşită înaintea rămânerii definitive a 
acestor hotărâri, fiind incidente prin urmare dispoziţiile concursului real de 
infracţiuni prev. de art.33 lit.a cod penal. 

Curtea mai constată că în cauză sunt aplicabile prev. art.85 cod penal, 
respectiv art.86/5 alin.1 cod penal raportat la art.85 alin.1 cod penal cu privire la 
condamnările inculpatei prin sentinţele penale nr.786/2009 a Judecătoriei Sector 6 
Bucureşti şi nr.319/2010 a Judecătoriei Sector 1 Bucureşti, prezenta infracţiune 
fiind săvârşită până la rămânerea definitivă a celor două hotărâri. 

În ceea ce priveşte modalitatea de executare a pedepsei rezultante în urma 
efectuării concursului de infracţiuni, Curtea apreciază că scopul pedepsei prev. de 
art. 52 Cod penal poate fi atins numai prin executarea efectivă a pedepsei, având în 
vedere atât incidenţa în cauză a prev. art.83 cod penal, cât şi perseverenţa 
infracţională deosebită a inculpatei în a săvârşi infracţiunea de conducere pe 
drumurile publice a unui autovehicul fără a avea permis de conducere prev. de art. 
86 alin. 1 din O.U.G. 195/2002, deşi suferise mai multe condamnări anterioare 
pentru acelaşi gen de infracţiune.  
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În acelaşi sens, Curtea reţine şi faptul că în ultima perioadă acest gen de 
fapte au căpătat o amploare ridicată, uşurinţa cu care diferite persoane hotărăsc să 
conducă autovehicule pe drumurile publice fără a avea permis de conducere 
(producând deseori accidente rutiere), pedepsele care se aplică pentru acest gen de 
infracţiuni trebuind să fie de natură a descuraja un comportament asemănător al 
inculpatei sau al altor şoferi.   

Faţă de ansamblul considerentelor expuse, în baza art. 38515 pct.1 lit. d cod 
procedură penală, Curtea va admite recursul declarat de către Parchetul de pe lângă 
Tribunalul Constanţa, împotriva sentinţei penale nr. 113 din 2 februarie 2011, 
pronunţată de Judecătoria Constanţa, în dosarul penal nr. 39117/212/2010, va casa 
hotărârea recurată şi rejudecând: 

În baza art. 86 alin. 1 din O.U.G. 195/2002 cu aplicarea art.37 lit.a cod 
penal, Curtea va condamna pe inculpata L.M., născută la data de 03.05.1985 în 
Mun. Focşani, jud. Vrancea, la pedeapsa de 1 (un) an închisoare pentru săvârşirea 
infracţiunii de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul fără a avea 
permis de conducere. 

În baza art.83 cod penal, se va revoca suspendarea condiţionată a 
executării pedepsei de 1 an închisoare aplicată inculpatei L.M. prin sentinţa penală 
nr. 216/07.02.2008 a Judecătoriei Focşani, pedeapsă pe care o va adăuga la 
pedeapsa de 1 an închisoare aplicată prin prezenta hotărâre, inculpata urmând să 
execute în final pedeapsa de 2 ani închisoare. 

În baza art.85 alin.1 cod penal, se va anula suspendarea condiţionată a 
executării pedepsei de 2 ani închisoare aplicată inculpatei prin sentinţa penală 
nr.786/25.11.2009 a Judecătoriei sector 6 Bucureşti, definitivă prin neapelare. 

În baza art.86/5 alin.1 cod penal raportat la art.85 alin.1 cod penal, se va 
anula suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei de 2 ani închisoare 
aplicată inculpatei prin sentinţa penală nr.319/30.03.2010 a Judecătoriei sector 1 
Bucureşti, definitivă prin neapelare. 

În baza art.33 lit.a, art.34 lit.b cod penal, Curtea va contopi pedepsele de: 
- 2 ani închisoare aplicată inculpatei prin prezenta hotărâre, 
- 2 ani închisoare aplicată inculpatei prin sentinţa penală nr.786/25.11.2009 a 

Judecătoriei sector 6 Bucureşti, definitivă prin neapelare, 
- 2 ani închisoare aplicată inculpatei prin sentinţa penală nr.319/30.03.2010 a 

Judecătoriei sector 1 Bucureşti, definitivă prin neapelare, 
aplicând inculpatei L.M. pedeapsa cea mai grea de 2 ani închisoare. 

În baza art. 71 Cod penal, Curtea va aplica inculpatei L.M. pedeapsa 
aceesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a (teza a II-a), b cod penal. 

Se va face aplicarea prev. art.57 cod penal privind executarea în regim de 
detenţie a pedepsei rezultante de 2 ani închisoare 

Curtea va menţine restul dispoziţiilor hotărârii recurate în măsura în care nu 
contravin prezentei decizii. 

În baza art. 191 alin.3 Cod procedură penală, cheltuielile judiciare avansate 
de către stat în recurs vor rămâne în sarcina statului. 

Dosar nr. 39117/212/2010 
Decizia penală nr. 871/P/04.10.2011 

Judecător redactor Dan Iulian Năstase 
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          11. Suspendarea condiţionată a executării pedepsei. 
 

 Potrivit art. 81, alin. 2 Cod penal, suspendarea condiţionată a executării pedepsei poate 
fi acordată şi in caz de concurs de infractiuni, dacă pedeapsa aplicată este inchisoare de cel 
mult 2 ani şi sunt intrunite condiţiile prevăzute de alin. 1 lit. b si c. 

 
Art. 81  alin. 1, 2 Cod penal 

 
 Prin sentinţa penală nr. 1080/09.08.2011, pronunţată de Judecătoria Tulcea 
în dosarul penal nr. 3686/327/2010 s-a dispus: 

„ 1. În baza art.192 alin.2 cod penal, cu aplic. art.75 lit.c) cod penal, cu aplic. 
art.33 lit.a) cod penal, condamnă pe inculpatul C.D., născut la data de 23.05.1985, 
la pedeapsa de 3 (trei) ani închisoare, (fapta din 29.03.2008, p.văt. P.I. şi P.M.). 
 2. În baza art.208 alin.1 – 209 alin.1 lit.a) cod penal, cu aplic. art.75 lit.c), cu 
aplic. art.33 lit.a) cod penal, condamnă pe inculpatul C.D. la pedeapsa de 3 (trei) 
ani închisoare, (fapta din 29.03.2008, p.văt. P.I. şi P.M.). 
 3. În baza art.208 alin.1 – 209 alin.1 lit.a), e), g), Cod penal, cu aplic. art.75 
lit.c), cu aplic. art.33 lit.a) cod penal, condamnă pe inculpatul C.D. la pedeapsa de 
3 (trei) ani închisoare, (fapta din 30.03.2008, p.văt. D.D.). 
 În baza art.34 lit.b) cod penal aplică inculpatului pedeapsa cea mai grea de 3 
(trei) ani închisoare. 
 În baza art.71 Cod penal, interzice inculpatului drepturile prevăzute de art.64 
lit.a) teza a II-a şi lit.b) Cod penal, pe durata executării pedepsei.  
 În baza art. 81 Cod penal dispune suspendarea condiţionată a executării 
pedepsei pe o durată de 5 ani, termen de încercare stabilit în condiţiile art. 82 cod 
penal. 
 În baza art. 71 alin 5 cod penal suspendă executarea pedepselor accesorii 
aplicate inculpatului.  
 În baza art. 359 Cod procedură penală, atrage atenţia inculpatului asupra 
dispoziţiilor prevăzute de art.83 Cod penal a căror nerespectare are ca urmare 
revocarea suspendării.  
 1. În baza art.192 alin.2 cod penal, cu aplic. art.99 şi urm. cod penal, cu 
aplic. art.33 lit.a) cod penal, cu aplic. art.320 indice 1 cod pr. penală, condamnă pe 
inculpatul M.C., născut la data de 15.06.1990, la pedeapsa de 1 (unu) an 
închisoare, (fapta din 29.03.2008, p.văt. P.I. şi P.M.). 
 2. În baza art.208 alin.1 – 209 alin.1 lit.a) cod penal, cu aplic. art.99 şi urm. 
cod penal, cu aplic. art.33 lit.a) cod penal, cu aplic. art.320 indice 1 cod pr. penală, 
condamnă pe inculpatul M.C. la pedeapsa de 1 (unu) an închisoare, (fapta din 
29.03.2008, p.văt. P.I şi P.M.). 
 3. În baza art.208 alin.1 – 209 alin.1 lit.a), e), g), cod penal, cu aplic. art.99 
şi urm. cod penal, cu aplic. art.33 lit.a) cod penal, cu aplic. art.320 indice 1 cod pr. 
penală, condamnă pe inculpatul M.C. la pedeapsa de 1 (unu) an închisoare, (fapta 
din 30.03.2008, p.văt. D.D.). 
 În baza art.34 lit.b) cod penal aplică inculpatului pedeapsa cea mai grea de 1 
(unu) an închisoare. 
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 În baza art.71 Cod penal, interzice inculpatului drepturile prevăzute de art.64 
lit.a) teza a II-a şi lit.b) Cod penal, pe durata executării pedepsei.  
 În baza art.346 raportat la art.14 Cod procedură penală, constată că 
prejudiciul cauzat părţilor vătămate a fost acoperit prin restituirea bunurilor. 
 În baza art.118 alin.1 lit.e) Cod penal, dispune confiscarea de la inculpatul 
M.C. a sumei de 450.000 lei (vechi), dobândită prin săvârşirea infracţiunilor, 
obţinută prin vânzarea harnaşamentului şi care nu serveşte la despăgubirea părţii 
vătămate P.I. 
 În baza art.191 alin.1 Cod procedură penală, obligă pe inculpatul C.D. la 
plata sumei de 800 de lei cheltuieli judiciare avansate de stat, din care suma de 300 
de lei, reprezentând onorariu avocat oficiu pentru faza de judecată, se va vira din 
fondul M.J. către B.A. Tulcea, pentru avocat S.M. 
 În baza art.191 alin.1 Cod procedură penală, obligă pe inculpatul M.C. la 
plata sumei de 1000 de lei cheltuieli judiciare avansate de stat pentru faza de 
urmărire penală şi pentru faza de judecată, din care suma de 300 de lei, 
reprezentând onorariu avocat oficiu pentru faza de judecată, se va vira din fondul 
M.J. către B.A. Tulcea, pentru avocat L.C., şi suma de 200 lei reprezentând 
onorariu avocat oficiu pentru faza de urmărire penală, se va vira din fondul M.J. 
către B.A. Tulcea, pentru avocat G.O. 
 Pentru a pronunţa această hotărâre prima instanţă a reţinut următoarele: 

La data de 31.03.2008, postul de poliţie Valea Nucarilor a consemnat 
plângerea părţii vătămate D.D., care sesiza faptul că de la periferia localităţii 
Agighiol, din partea de Vest, persoane necunoscute i-au sustras o cabalină de sex 
feminin, de culoare sură, indicând totodată şi semnele particulare (urechea dreaptă 
despicată), legată cu un căpăstru din funie. 
 La data de 04.04.2008, organele de poliţie ale com.Valea Nucarilor au fost 
sesizate de către partea vătămată P.I. din localitatea Agighiol, despre faptul că în 
noaptea de 29/30.09.2008, numitul M.C. i-a sustras dintr-un grajd un ham pentru 
cal. 
 În urma investigaţiilor efectuate s-a constatat că autorii faptelor reclamate 
erau inculpaţii M.C., din loc. Agighiol, jud.Tulcea, minor la data săvârşirii faptelor, 
şi C.D., din loc. Nicolae Bălcescu, jud.Tulcea.  
 Din probele administrate în cauză a rezultat că în ziua de 29.03.2008, soţii P. 
I. şi M., după ce s-au întors de la unele munci agricole, unde fuseseră cu un atelaj 
hipo, după ce au deshămat calul, au lăsat harnaşamentul în grajd, iar în dimineaţa 
zilei de 30.03.2010, numitul P.M. a constatat lipsa harnaşamentului respectiv a 
hamului. 
 La data de 04.04.2008, partea vătămată P.I. a fost anunţată de organele de 
poliţie să se prezinte pentru predarea hamului, ocazie cu care i s-a adus la 
cunoştinţă că autorul furtului este M.C. 
 La data de 30.03.2008, partea vătămată D.D., deplasându-se la periferia 
localităţii Agighiol, a constatat că o cabalină de sex feminin, cu semnalmentele 
arătate, pe care o „priponise" cu două zile în urmă pentru a păşuna, nu se mai afla 
pe câmp, în locul unde o lăsase. 
 Cum s-a arătat, autorii faptelor au fost învinuiţii M.C. şi C.D., faptele 
săvârşindu-le în următoarele împrejurări: 
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 La data de 29.03.2008, învinuitul C.D. s-a deplasat de la domiciliul său din 
loc. Nicolae Bălcescu, jud.Tulcea, cu un atelaj tractat de un cal, în localitatea 
Agighiol, jud.Tulcea, la o rudă, pentru a o ajuta la unele treburi gospodăreşti. 
 În după amiaza aceleiaşi zile, învinuitul C.D. s-a întâlnit în loc. Agighiol cu 
învinuitul minor la acea dată, M.C.  
 După ce au consumat băuturi alcoolice, ambii învinuiţi au pătruns, în jurul 
orelor 17,00, fiind încă zi, în curtea locuinţei părţilor vătămate P.I. şi P.M. 
 În curte au intrat pe o poartă din spatele locuinţei. Au intrat apoi în grajd, de 
unde au sustras un harnaşament (hamul şi căpeţelele). 
 Pe moment, harnaşamentul l-au pus în căruţa învinuitului C.D., ascunzându-
l după aceea într-o casă părăsită, au continuat să consume băuturi alcoolice, după 
care au luat harnaşamentul şi s-au deplasat cu atelajul inculpatului C.D. în 
localitatea Nicolae Bălcescu. 
 A doua zi, pe data de 30.03.2008, inculpaţii au revenit în localitatea 
Agighiol şi după ce au mai consumat băuturi alcoolice, la propunerea inculpatului 
M.C., seara, au luat hotărârea infracţională să fure o cabalină a părţii vătămate 
D.D., despre care inculpatul minor M.C. cunoştea că este "priponită" la păşunat, pe 
izlaz. 
 Astfel, împreună s-au deplasat pe izlaz, de data aceasta fără căruţă, unde 
amândoi învinuiţii, au dezlegat cabalina, încrestând şi semne pe sol pentru a lăsa 
impresia că animalul s-a dezlegat.  
 Au ascuns cabalina într-o râpă, după care au luat căruţa de la domiciliul 
inculpatului M.C., au luat cabalina sustrasă, înlocuind cu aceasta calul de la căruţă 
şi s-au deplasat în loc. N.Bălcescu la domiciliul inculpatului C.D., în grajdul căruia 
au ascuns calul furat. 
 Inculpaţii au încercat să vândă cabalina, dar nu au găsit cumpărători, însă 
inculpatul M.C. a vândut harnaşamentele, hamul şi căpeţelele martorului B.M.C., 
contra sumei de 450.000 lei vechi (300.000 lei hamul şi 150.000 lei căpeţelele), 
ascunzându-i că bunurile provin din furt. 
 Atunci când a cumpărat hamul, martorul a văzut în curtea locuinţei 
inculpatului C.D. o cabalină străină (era vorba de cabalina sustrasă). 
 Ulterior, harnaşamentul a fost ridicat de la locuinţa martorului de către 
organele de poliţie şi a fost predat părţii vătămate P.I., care nu s-a constituit parte 
civilă. 
 Şi cabalina furată de cei doi făptuitori a fost restituită părţii vătămate, D.D., 
astfel că nici acesta nu s-a constituit parte civilă. 
 În drept, fapta inculpaţilor M.C. şi C.D., de a pătrunde la data de 29.03.2008 
împreună, pe timp de zi în curtea locuinţei şi apoi într-o anexă a gospodăriei 
părţilor vătămate P.I. şi M., fără consimţământul acestora, constituie infracţiunea 
de violare de domiciliu prev. de art. 192 alin 2  C. penal. 
 Fapta aceloraşi învinuiţi de a sustrage apoi, împreună, din anexa în care 
pătrunsese, un harnaşament, constituie infracţiunea de furt calificat prev. de disp. 
art. 208 al.1 - 209 al.1 lit.a C. pen. 
 Fapta aceloraşi învinuiţi, care în baza unei rezoluţii infracţionale distincte, 
de a sustrage la data de 30.03.2008, împreună, de pe un izlaz, pe timp de noapte o 
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cabalină, constituie infracţiunea de furt calificat prev. şi ped. de art.208 al.1 - 209 
al.1 lit.a, e, g Cod penal. 
 Faptele se dovedesc cu declaraţiile părţilor vătămate P.I. şi D.D., declaraţiile 
martorilor C.V. şi B.M.C., procesele verbale de predare-primire a bunurilor 
sustrase, probe coroborate cu declaraţiile inculpaţilor prin care recunosc faptele 
săvârşite. 
 Inculpatul C.D. nu are antecedente penale, iar inculpatul M.C. era minor la 
data săvârşirii faptelor şi în prezent se află în Penitenciarul Tulcea, fiind arestat la 
data de 13.11.2008 în cauza nr. 3393/P/2008, în care a fost pusă în mişcare 
acţiunea penală la data de 03.02.2009 pentru săvârşirea infr. prev. şi ped. de art. 
192 al.2 C. pen., art.180 al.1 C. pen., art.208 al.1-209, al.1, lit.g, şi art.211 al.1 şi 2 
C.P.  
 Din referatul de evaluare întocmit de Serviciul de probaţiune de pe lângă 
Tribunalul Tulcea rezultă că inculpatul M.C. are tendinţa de agresivitate, este 
răzbunător, revendicativ. Se menţionează în referat că, chiar dacă învinuitul îşi 
recunoaşte faptele şi îşi asumă răspunderea comiterii acestora, atitudinea lui afişată 
pe perioada întrevederii a fost una de ceva firesc, lipsit de prea mare importanţă din 
perspectiva urmărilor.  
 La individualizarea pedepselor ce vor fi aplicate inculpaţilor, instanţa va 
avea în vedere criteriile generale de individualizare a pedepselor prevăzute de 
art.72 C. pen., respectiv gradul de pericol social concret al faptei săvârşite, care 
aduce atingere integrităţii patrimoniului, împrejurările comiterii faptei, prin 
reţinerea acelor situaţii ce califică furtul, persoana inculpaţilor care au recunoscut 
în mod sincer săvârşirea faptei atât în cursul urmării penale, cât şi în cursul 
cercetării judecătoreşti, inculpatul M.C. solicitând aplicarea art.320 indice 1 din 
codul de procedură penală, care reglementează judecata în cazul recunoaşterii 
vinovăţiei. 
 Prejudiciul cauzat părţilor vătămate a fost acoperit prin restituire. 
 În conformitate cu disp. art. 118 lit.e din C.p.p., de la inculpatul M.C. 
urmează a fi confiscată suma de 450.000 lei obţinută prin vânzarea 
harnaşamentului şi care nu serveşte la despăgubirea părţii vătămate P.I. 
 În termen legal, împotriva acestei sentinţe a declarat recurs Parchetul de pe 
lângă Judecătoria Tulcea, criticând-o pentru nelegalitate în sensul greşitei aplicări a 
disp.art.81 cod penal faţă de inculpatul C.D., întrucât pedeapsa de 3 ani închisoare 
ce s-a suspendat condiţionat este o pedeapsă rezultantă. 
 Verificând hotărârea recurată, curtea apreciază recursul fondat, motivul de 
recurs fiind întemeiat. 
 In mod nelegal, prima instanţă a făcut aplicarea art.81 cod penal faţă de 
inculpatul C.D., întrucât pedeapsa aplicată de 3 ani închisoare nu permitea, in 
temeiul art.81, alin.2, cod penal, aceasta. 
 Ca atare, recursul va fi admis, va fi casată în parte sentinţa, înlăturându-se 
disp.art.81 cod penal aplicate faţă de inculpatul C.D. şi, rejudecând, urmeaza a se 
dispune faţă de acesta suspendarea sub supraveghere a pedepsei de 3 ani închisoare 
pe un termen de încercare de 6 ani, impunându-se măsurile de supraveghere 
necesare realizării supravegherii. 
 Vor fi înlăturate dispoziţiile contrare şi vor fi menţinute celelalte dispoziţii. 
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 Făcându-se şi aplicarea corespunzătoare a disp.art.189 şi art.192 cod 
pr.penală. 

Dosar nr. 3686/327/2010 
Decizia penală nr. 101/MP/04.10.2011 

Judecător redactor Marius Cristian Epure 
 

 
 
 

DREPT PROCESUAL PENAL 
 
 
 
          12. Acţiune civilă. Acordarea daunelor morale majorate. 
 

Potrivit dispoziţiilor art.14 - art.346 cod procedură penală, art.998 cod civil, naşterea 
atât a dreptului persoanei civile de a cere repararea prejudiciului cât şi, corelativ, a obligaţiei 
autorului faptei ilicite (infracţiunii) de a-l repara presupune în mod necesar existenţa unui 
prejudiciu.  

Alăturată acţiunii penale, acţiunea civilă are ca scop repararea prejudiciilor generate 
prin infracţiune părţii constituită parte civilă. 

Partea civilă a suferit un prejudiciu moral pentru care este îndreptăţită la o reparaţie 
echitabilă. Însă, raportat la durerea suferită, suma de 65.000 lei cu titlu de daune morale 
(determinată de către instanţa de apel) este insuficientă să compenseze prejudiciul moral produs 
prin accident, impunându-se majorarea cuantumului acestora la suma de 100.000 lei pentru a 
asigura o reparaţie echitabilă a suferinţelor produse părţii civile prin accident. 

 
Cod procedură penală, art.14, art.346 

Cod civil, art.998 
Cod penal, art.81 

 
Prin sentinţa penală nr.906 din data de 3 august 2010, pronunţată în dosarul 

penal cu nr. unic 28542/212/2009, Judecătoria Constanţa a hotărât: 
„În baza art.178 alin.1 şi 2 Cod penal, pentru săvârşirea infracţiunii de 

„ucidere din culpă”,  a fost condamnat inculpatul A.R., fără antecedente penale, 
născut la data de 29.07.1975 în localitatea Pecica, jud. Arad, domiciliat în 
localitatea Pecica, la pedeapsa de 4 (patru) ani închisoare. 

În baza art.861 Cod penal, s-a dispus suspendarea executării pedepsei de 4 
ani închisoare sub supraveghere, pe o durata de 7 (şapte) ani, reprezentând termen 
de încercare stabilit  potrivit art.862 Cod penal. 

În baza art.863 Cod penal, pe durata termenului de încercare, inculpatul A.R. 
trebuie să se supună măsurilor de supraveghere prevăzute de art.863 alin.1 lit a-d 
Cod penal; datele prevăzute la art.863 alin.1 lit.b-d Cod penal s-au comunicat 
Serviciului de Probaţiune  de pe lânga Tribunalul Arad. 

În baza art.864 Cod penal cu referire la art.83 şi art.84 Cod penal, s-a  atras 
atenţia inculpatului asupra cauzelor a căror nerespectare vor impune revocarea 
suspendării executării pedepsei sub supraveghere. 
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În baza art.71 Cod penal, s-a interzis inculpatului drepturile prevazute de 
art.64 lit.a, teza a II-a şi lit.b Cod penal. 

În baza art.71 alin.5 Cod penal, s-a dispus suspendarea executării pedepsei 
accesorii pe durata suspendării sub supraveghere a executării pedepsei închisorii. 

S-a admis, în parte acţiunea civilă formulată de partea civilă R.A. 
În baza art.14 şi art.346 Cod de procedură penală, a fost obligat inculpatul 

A.R., alături de asigurătorul  S.C. A.R.A. SA. Cluj-Napoca (care răspunde în limita 
plafonului legal) la plata către partea civilă R.A. a sumei de 150.000 euro, în 
echivalent lei la data plăţii, cu titlu de daune morale şi respinge restul pretenţiilor 
morale solicitate. 

S-a luat, totodată, act că partea civilă R.A. a renunţat la pretenţiile materiale. 
În baza art.191 alin.1 Cod de procedura penala, a fost obligat inculpatul la 

plata sumei de 1450 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat.” 
Pentru pronunţarea hotărârii, Judecătoria a stabilit situaţia de fapt următoare: 
La data de 12.08.2007, în jurul orelor 0800, conducând autoturismul marca 

„FORD FIESTA", cu numărul de înmatriculare TM…, pe DJ228, dinspre 
localitatea Nazarcea către localitatea Ovidiu, ajungând la km 9+441 m., inculpatul 
A.R. a pierdut controlul direcţiei şi a ieşit cu roţile dreapta faţă în afara 
carosabilului, unde a surprins şi accidentat pe victima R.G., care a decedat pe loc. 

Prin decizia penală nr.150 din data de 27 aprilie 2011, Tribunalul Constanţa 
a decis: 

„În baza art.379 pct.2 lit.a cod de procedură penală, admite apelurile 
declarate de apelantul inculpat A.R. şi apelantul asigurător Societatea A.R.A. SA, 
desfiinţează sentinţa penală apelată şi, rejudecând, reduce pedeapsa aplicată 
inculpatului, pentru săvârşirea infracţiunii de „ucidere din culpă” prevăzută de 
art.178 alin.1, 2 Cod penal cu aplicarea art.74 alin.1 lit.a şi alin.2 Cod penal şi 
art.76 alin.1 lit.d Cod penal, de la 4 (patru) ani închisoare închisoare la 1 (unu) an 
închisoare.  

În baza art.81 Cod penal, suspendă condiţionat executarea pedepsei 
închisorii pe durata unui termen de încercare de 3 ani, compus conform art.82 Cod 
penal din cuantumul pedepsei închisorii aplicate inculpatului la care se adaugă un 
interval de timp de 2 (doi) ani. 

În baza art.359 Cod de procedură penală, atrage atenţia inculpatului asupra 
dispoziţiilor art.83 Cod penal, precum şi asupra dispoziţiilor art.84 Cod penal. 

Reduce cuantumul daunelor morale de la suma de 150.000 euro la suma de 
65.000 lei şi obligă inculpatul alături de asigurătorul S.C. A.R.A. S.A. Cluj-
Napoca, acesta din urmă în limita plafonului legal, la plata acestei sume către 
partea civilă R.A. 

În baza art.71 alin.5 Cod penal, pe perioada suspendării condiţionate a 
executării pedepsei se suspendă şi executarea pedepsei accesorii. 

Înlătură din sentinţa penală apelată dispoziţiile art.861 Cod penal, art.862 
Cod penal, art.863 Cod penal, art.863 alin.1 lit.a-d Cod penal, art.864 Cod penal cu 
referire la art.83 Cod penal şi art.84 Cod penal, precum şi celelalte dispoziţii 
contrare prezentei decizii. 

Menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei penale apelate. 
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În baza art.379 pct.1 lit.b Cod de procedură penală, a respins, ca nefondat, 
apelul declarat de apelanta parte civilă R.A. împotriva sentinţei penale 
nr.906/03.08.2010 pronunţată de Judecătoria Constanţa în dosarul penal 
nr.28542/212/2009.” 

Instanţa de apel a apreciat că, în raport de faptul că inculpatul este la primul 
conflict cu legea penală, a regretat fapta comisă, i-a achitat părţii civile cheltuielile 
efectuate cu înmormântarea şi pomenile ulterioare, în favoarea acestuia pot fi 
reţinute circumstanţele atenuante prev. de art.74 alin.1 lit.a şi alin.2 Cod penal, cu 
consecinţa aplicării unei pedeapse sub minimul special prevăzut de lege, şi, având 
în vedere şi ocupaţia inculpatului, care impune deplasări în afara ţării, scopul 
preventiv educativ al pedepsei poate fi atins şi prin aplicarea prevederilor art.81 
Cod penal, referitoare la suspendarea condiţionată a executării pedepsei; în ceea ce 
priveşte latura civilă a cauzei, acordarea cu titlu de daune morale a sumei de 
65.000 lei răspunde necesităţii de a se asigura o justă despăgubire a părţii civile 
pentru prejudiciul moral suferit prin acţiunea ilicită a inculpatului, constând în 
suferinţa provocată de pierderea unei persoane apropiate, de lipsirea pentru tot 
restul vieţii de afecţiunea şi de sprijinul fiului ei, în vârstă de numai 19 ani la data 
decesului, suma de 150.000 de euro acordată de prima instanţă cu titlu de daune 
morale depăşind limitele unei reparaţii echitabile, această sumă nereprezentând un 
echivalent al vieţii pierdute, ci o reparaţie a prejudiciului suferit, dar care nu este 
permis să depăşească limitele echităţii pentru a constitui o îmbogăţire fără just 
temei.  

Împotriva hotărârilor, în termenul legal, Parchetul de pe lângă Tribunalul 
Constanţa a declarat recurs cu privire la individualizarea pedepsei în sensul 
aplicării unei pedepse mai severe, iar partea civilă R.A. a declarat recurs motivând 
că în mod nejustificat s-a redus cuantumul daunelor morale. 

Examinând hotărârile prin prisma criticilor formulate de către procuror şi de 
către recurenta parte civilă, precum şi din oficiu în limitele art.3856 Cod procedură 
penală, Curtea constată următoarele: 

Conform art.345 cod procedură penală, instanţa pronunţă condamnarea când 
constată existenţa faptei, că aceasta constituie infracţiune şi a fost săvârşită de 
inculpat; dar potrivit art.52, art.66 cod procedură penală, vinovăţia inculpatului 
trebuie stabilită dincolo de orice îndoială în cadrul unui proces echitabil, public cu 
o durată rezonabilă în sensul art.6 din Convenţia pentru apărarea drepturilor 
omului şi a libertăţilor fundamentale, art.21 Constituţie. 

Neformulându-se critici cu privire la respectarea garanţiilor procesuale, a 
regulilor de procedură aplicabile în fazele anterioare ale cauzei, şi, verificând din 
oficiu în limitele competenţelor legale aceste aspecte, s-a constatat că toate părţile 
au dispus de timpul şi înlesnirile necesare pregătirii apărării, au beneficiat de 
asistenţă juridică calificată şi au avut efectiv posibilitatea administrării pe parcursul 
procesului, în şedinţe publice, atât a probelor acuzării - martori, înscrisuri, 
examinări medico-legale, constatări şi rapoarte tehnico-ştiinţifice cât şi a probelor 
apărării-audierea inculpatului, martori, înscrisuri privind circumstanţele personale. 

Sub aspectul acţiunii penale, pe baza probelor anterior expuse-procesul-
verbal de cercetare la faţa locului nr.12571 din 12.08.07, schiţa accidentului şi 
planşa fotografică, raportul de constatare medico-legală nr.492/2/2007 din 
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09.10.08, emis de Serviciul de Medicină Legală Constanţa, raportul de expertiză 
tehnică judiciară auto din data de 06.03.09, declaraţia părţii civile, declaraţia 
martorului A.M., declaraţiile inculpatului, rezultă că la data de 12.08.2007, în jurul 
orelor 0800, conducând autoturismul marca „Ford Fiesta", cu numărul de 
înmatriculare TM…, pe DJ 228, dinspre localitatea Nazarcea către localitatea 
Ovidiu, ajungând la km 9+441 m, inculpatul A.R. a pierdut controlul direcţiei, a 
ieşit cu roţile dreapta faţă în afara carosabilului unde l-a surprins şi accidentat 
mortal pe victima R.G., faptă ce întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii 
de „ucidere din culpă” prev. de art.178 alin.2 cod penal. 

Referitor la individualizarea pedepsei, potrivit criteriilor prevăzute de art.72 
Cod penal, printre care şi pericolul social concret în cauză al faptei dat de 
inabilitatea inculpatului de a controla autoturismul în situaţia de criză ivită spontan, 
deşi poseda cunoştinţele şi experienţa necesară, lezarea relaţiilor sociale referitoare 
la siguranţa circulaţiei pe drumurile publice, a dreptului la viaţă, dar în condiţiile 
lipsei de intenţie în producerea rezultatului mai ales că era mai greu de prevăzut 
prezenţa victimei în acel loc, pe timp de ceaţă, faţă de circumstanţele personale, 
pedeapsa de 1 an închisoare (stabilită de către instanţa de apel) cu aplicarea art.81 
cod penal este suficientă şi de natură să asigure prevenţia generală, reeducarea 
inculpatului, evitarea temporară a pericolului pentru siguranţa circulaţiei rutiere.  

Cum, de la pronunţarea hotărârilor, nu au apărut date care să agraveze 
periculozitatea faptei sau inculpatului, nu se impune reindividualizarea pedepsei în 
sensul majorării cuantumului pedepsei sau modificării modalităţii de executare. 

Prin urmare, critica formulată de către procuror nefiind întemeiată, recursul 
este nefondat şi, în baza art.38515 pct.(1) lit.b) Cod procedură penală, va fi respins. 

În ceea ce priveşte acţiunea civilă, recursul formulat de către partea civilă este 
admisibil referitor la cuantumul la daunelor morale, tribunalul sesizând cuantumul prea 
ridicat al despăgubirilor acordate de către judecătorie, dar l-a coborât prea mult. 

Potrivit dispoziţiilor art.14-art.346 cod procedură penală, art.998 cod civil, 
naşterea atât a dreptului persoanei civile de a cere repararea prejudiciului cât şi, corelativ,  
a obligaţiei autorului faptei ilicite (infracţiunii) de a-l repara presupune în mod necesar 
existenţa unui prejudiciu.  

Alăturată acţiunii penale, acţiunea civilă are ca scop repararea prejudiciilor 
generate prin infracţiune părţii constituită parte civilă. 

Partea civilă R.A. a suferit un prejudiciu moral pentru care este îndreptăţită la o 
reparaţie echitabilă. 

Însă, raportat la durerea suferită din cauza pirderii fiului în vârstă de 19 ani, suma 
de 65000 lei cu titlu de daune morale (determinată de către instanţa de apel) este 
insuficientă să compenseze prejudiciul moral produs prin accident, impunându-se 
majorarea cuantumului acestora la suma de 100.000 lei pentru a asigura o reparaţie 
echitabilă a suferinţelor produse părţii civile prin accident. 

În consecinţă, în baza art. 38515 pct. (2) lit. d) Cod procedură penală, recursul 
formulat de partea civilă R.A. va fi admis şi, casând decizia instanţei de apel, se va  
majora cuantumul daunelor morale de la 65.000 lei la 100.000 lei. 

Se vor menţine celelalte disp. ale hotărârilor recurate în măsura în care nu contravin 
prezentei. 

Dosar nr. 28542/212/2009 
Decizia penală nr. 810/P/16.09.2011 

Judecător redactor Adriana Ispas 
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          13. Nelegalitate. Incalcarea art. 300 alin. 1 si 2 Cod procedură 
penală de către instanța de fond, in prima zi de infățișare, referitor la 
regularitatea actului de sesizare. 
 

Sesizarea instanţei cu judecarea unei infracţiuni este legală numai atunci când in 
dispozitivul de trimitere in judecata al rechizitoriului este menţionata fapta, cu încadrarea ei 
juridică, nefiind suficienta descrierea acesteia făcută in cuprinsul rechizitoriului. 

Sesizarea instanţei de judecată este nelegală atunci când prin rechizitoriu s-a dispus 
punerea in mişcare a acţiunii penale si trimiterea in judecata a inculpatului, pentru o infracţiune 
pentru care urmarirea penala nu era începuta.  

Astfel, instanța, potrivit art. 300 cod pr.penală, avea obligaţia sa verifice din oficiu 
regularitatea actului de sesizare. Neregularitatea actului de sesizare a instanţei poate fi 
examinata si soluţionata la primul termen de judecata in fata primei instanţe, oferindu-se in mod 
excepţional o cale de remediu. In aceste condiţii, instanţa nu putea dispune îndreptarea erorii 
materiale  a rechizitoriului, încălcând in aceste condiţii dispoziţiile art. 195 cod pr. penală. 
Instanţa avea obligaţia de a acorda un termen, ca eventuala eroare materiala sa fie îndreptata 
de organul emitent, respectiv de organul de urmărire penala. 
 

Prin sentinţa penală nr. 18622 din 7 ianuarie 2011, Judecătoria Tulcea – 
judeţ Tulcea, în temeiul art.87 alin.1 din OUG 195/2002 a condamnat pe inculpatul 
G.N. la o pedeapsă de 1 an închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de conducere 
pe drumurile publice a unui autovehicul, având o îmbibaţie alcoolică de peste 0,80 
g/l alcool pur în sânge (faptă din data de 09.08.2008). 
 În baza art. 71 Cod penal, având în vedere şi prevederile art.3 din Protocolul 
adiţional al Convenţiei Europene a Drepturilor Omului, au fost interzise 
inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a şi lit. b Cod 
penal. 

În baza art. 81 Cod penal a dispus suspendarea condiţionată a executării 
pedepsei închisorii pe o durata de 3 ani, reprezentând termen de încercare potrivit 
art. 82 Cod penal. 
 În baza art. 359 Cod pr. penala, s-a atras atenţia inculpatului asupra 
dispozitiilor art. 83 Cod penal, în sensul că, dacă în cursul termenului de încercare, 
inculpatul săvârşeşte din nou o infracţiune, se revocă suspendarea condiţionată a 
executării pedepsei, urmând ca acesta să execute în întregime pedeapsa, ce nu se va 
contopi cu pedeapsa aplicată pentru noua infracţiune. 

În baza art. 71 alin. 5 Cod penal, s-a suspendat executarea pedepsei accesorii 
pe durata suspendării condiţionate. 
 În baza art.191 alin.1 Cod pr. Penală, a fost obligat inculpatul la plata sumei 
de 400 lei cheltuieli judiciare avansate de stat.  

Pentru a se pronunţa astfel, prima instanţă a reţinut că, prin rechizitoriul 
nr.2996/P/2008 din data de 25.08.2009  al Parchetului de pe lângă Judecatoria 
Tulcea, s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi trimiterea în judecata a 
inculpatului G.N., pentru săvârşirea infracţiunii de conducere, pe drumurile 
publice a unui autovehicul, de către o persoană care are o îmbibaţie alcoolică de 
peste 0,80 g/l alcool pur în sânge, prevăzută şi pedepsită de art. 87 alin.1 din OUG 
nr.195/2002.  

S-a reţinut că, în seara zilei de 09.08.2008, în jurul orelor 22:00, un echipaj 
din cadrul Postului de poliţie Nufăru, aflat în exercitarea acţiunii de patrulare, a 
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observat pe DJ 222C un autoturism marca Dacia, care circula cu luminile de avarie 
aprinse, autoturism care s-a oprit în apropierea staţiei de autobuz, situată între 
Şcoala generală şi Postul de poliţie. Procedându-se la legitimarea conducătorului 
auto, a fost identificat inculpatul G.N. căruia, întrucât mirosea a alcool, i s-a 
solicitat să fie testat cu aparatul etilotest. Întrucât inculpatul a refuzat, a fost condus 
la Serviciul de Ambulanţă Tulcea, unde i-au fost recoltate probe biologice, în 
vederea stabilirii alcoolemiei. Urmare a analizelor toxicologice efectuate, a rezultat 
că inculpatul avea o alcoolemie de 2,30 g ‰, în urma recoltării primei probe (ora 
22:50) şi de 2,20 g ‰, în urma recoltării celei de-a doua probe (23:50). 

Această situaţie de fapt este susţinută de probatoriul administrat în cursul 
urmăririi penale, respectiv: proces-verbal întocmit la faţa locului, declaraţii 
inculpat, declaraţii martor asistent, buletin de analiză toxicologică-alcoolemie 
nr.496-497/C/20.08.2008, buletin de examinare clinică. 

Inculpatul, apreciind că nivelul alcoolemiei rezultat în urma analizelor 
toxicologice este mult prea mare, a solicitat efectuarea unei expertize de Institutul 
Naţional de Medicină Legală „Mina Minovici”, asupra căreia a revenit ulterior. 

În cursul cercetării judecătoreşti: 
Inculpatul nu a fost audiat de către instanţă, întrucât acesta a refuzat să 

declare, precizând că îşi menţine declaraţiile date în faţa organelor de urmărire 
penală, fapt pentru care s-a procedat în conformitate cu prevederile art.325 alin.2 
Cod proc.pen. 

În temeiul art.327 Cod proc.pen, sub prestare de jurământ au fost audiaţi 
martorii: J.C.C., C.D., L.L.C., I.A.S. 

Ministerul Public nu a solicitat administrarea de probe noi în cauză. 
La cererea inculpatului, Inspectoratul general al poliţiei, prin adresa 

nr.49395/14.12.2010 a atestat faptul că, la data de 09.08.2008 (data săvârşirii 
infracţiunii), agentul şef adjunct de poliţie T.C.M. (agentul constatator), îndeplinea 
atribuţii de poliţist rutier. 

Inculpatul a recunoscut cele constatate de organele de urmărire penală, însă 
a învederat faptul că a parcurs o porţiune foarte mică pe drumul judeţean, de 
aproximativ 100 m.,a parcat în apropierea Postului de poliţie Nufăru, moment când 
a fost surprins de echipajul de poliţie.  

În drept, fapta inculpatului G.N., constând în aceea că în data de 09.08.2009 
a condus pe drumurile publice un autovehicul având o îmbibaţie alcoolică de peste 
0,80 g/l alcool pur în sânge întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii 
prevăzute şi pedepsite de art. 87 alin.1 din OUG nr.195/2002. 

Sub aspectul laturii obiective, elementul material al infracţiunii prev. de 
art.87 alin.1 din OUG 195/2002, constă în conducerea pe drumurile publice a unui 
autovehicul, de către o persoană având o îmbibaţie alcoolică de peste 0,80 g/l 
alcool pur în sânge, urmarea imediată a faptei constând în starea de pericol în 
siguranţa traficului. Legătura de cauzalitate, ca element al conţinutului infracţiunii 
rezultă din însăşi savârşirea faptei (ex re), asupra căreia nu există niciun dubiu, 
întrucât îmbibaţia alcoolică a fost probată prin mijloace ştiinţifice.  

Sub aspectul laturii subiective, inculpatul a săvârşit infracţiunea cu intenţie 
directă, în accepţiunea art. 19 pct. 1 lit a Cod penal, având reprezentarea faptei sale 
şi a pericolului social, urmărind producerea rezultatului. 
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Faptul că, inculpatul a parcurs o distanţă de 100 m (aşa cum rezultă din 
declaraţia inculpatului de la pag.22 dos.UP) sau mai mică (potrivit declaraţiei 
martorului C.D.) nu poate atrage o eventuală inaplicabilitate   a prevederilor art.87 
alin.1 din OUG 195/2002. 

Pe cale de consecinţă, apreciind că în cauză sunt îndeplinite condiţiile 
prevăzute de art. 345 alin. 2 Cod proc.pen., în sensul că fapta există, constituie 
infracţiune şi a fost săvârşită de inculpat cu forma de vinovăţie prevăzută de lege, 
instanţa a dispus aplicarea unei pedepse, ţinând cont de criteriile generale de 
individualizare ale pedepsei prevăzute de art. 72 Cod penal: dispoziţiile părţii 
generale a codului penal (condiţiile răspunderii penale), limitele de pedeapsă ale 
infracţiunii săvârşite (pedeapsa închisorii de la 1-5 ani), gradul de pericol social al 
faptei (conducerea unui autovehicul de către o persoană cu o îmbibaţie alcoolică cu 
mult peste 0,8 g/l alcool pur în sânge, ce denota un grad de pericol social sporit), 
modalitatea şi împrejurările în care a fost săvârşită fapta, persoana inculpatului, 
comportamentul din cursul procesului penal, lipsa antecedentelor penale.  

Având în vedere ansamblul acestor criterii, pentru ca pedeapsa ce se va 
stabili să-şi poată îndeplini funcţiile care îi sunt atribuite în vederea realizării 
scopului său, respectiv să corespundă gravităţii infracţiunii săvârşite şi nevoilor de 
îndreptare a inculpatului precum şi pentru formarea unei atitudini corecte faţă de 
ordinea de drept şi regulile de convieţuire socială,  instanta urmează ca:   

În baza art.87 alin.1 din OUG nr.195/2002, va condamna inculpatul G.N. la 
o pedeapsă de 1 an închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de conducere pe 
drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană care are o îmbibaţie 
alcoolică de peste 0,80 g/l alcool pur în sânge (faptă din data de 09.08.2008). 

În temeiul art. 71 Cod penal, având în vedere şi prevederile art.3 din 
Protocolul 1 CEDO, instanţa va interzice inculpatului drepturile prev. de art. 64 
alin. 1 lit. a teza a II-a şi lit. b Cod penal.  

Pentru a dispune în acest sens, instanţa a avut în vedere Decizia I.C.C.J. 
nr.74/2007 prin care s-a statuat că dispoziţiile art.71 cod penal, referitoare la 
pedepsele accesorii, se interpretează în sensul că interzicerea drepturilor prevăzute 
de art.64 lit.a teza I cod penal, nu se va face în mod automat prin efectul legii, ci se 
va supune aprecierii instanţei, în funcţie de criteriile stabilite în art.71 alin.3 cod 
penal. 

Instanţa retine că, natura infracţiunii comise precum şi atitudinea 
inculpatului  faţă de norma de incriminare, conduce la concluzia existenţei unei 
nedemnităţi ce impune interzicerea exercitarii drepturilor de natură electorală, 
prevăzute de art.64 lit.a teza II si lit.b cod penal, deoarece exercitarea acestor 
drepturi are în vedere o responsabilitate de ordin civic, responsabilitate pe care 
inculpatul, prin săvârşirea infracţiunii, a dovedit că nu o are. 
 Raportat la particularităţile dezvoltării psiho-sociale a inculpatului şi 
împrejurările cauzei, instanţa s-a apreciat că scopul educativ, preventiv şi represiv 
ale pedepsei poate fi atins şi fără executarea efectivă a pedepsei privative de 
libertate, astfel că urmează să suspende condiţionat executarea acesteia, constatând 
că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 81 Cod penal, pe durata unui termen 
de încercare stabilit potrivit art. 82 Cod penal. 
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În termen legal, împotriva acestei hotărâri a declarat recurs inculpatul 
G.N., criticând hotărârea pronunţată sub aspectul disp. art. 385/9 pct. 14 c.p.p. 

S-a solicitat ca, in raport de datele personale si circumstanţele reale ale 
faptei, sa se dispună reducerea pedepsei aplicate, sub minimul special prevăzut de 
textul incriminator. 

Examinând legalitatea si temeinicia recursului declarat de inculpat, curtea 
constata ca acesta este întemeiat. 

Judecătoria Tulcea a fost sesizata la data de 26.08.2009, prin rechizitoriul 
întocmit de Parchetul de pe lângă Judecătoria Tulcea cu judecarea inculpatului 
G.N., pentru săvârşirea infracţiunii de conducere a unui autoturism pe drumurile 
publice, având in sânge o îmbibaţie alcoolică de peste 0,80 gr.%o, fapta prevăzută 
de art. 87 din OUG 195/2002. 

S-a menţionat in rechizitoriu ca „in seara zile de 9.08.2009, in jurul orelor 
22.00, un echipaj din cadrul Postului de Politie Nufărul, au depistat in trafic 
autoturismul marca Dacia 1310, condus de inculpatul G.N. S-a constatat ca 
prezenta o alcoolemie de 2,3 gr%o  in urma buletinului de analiza toxicologica a 
alcoolemiei.” 

In dispozitivul rechizitoriului însă, s-a pus în mişcare acţiunea penală şi 
trimiterea in judecată a inculpatului G.N. pentru alta infracţiune, respectiv cea 
prev. de art. 86 al. 1 din OUG 195/2002 constând in aceea ca „a condus pe 
drumurile publice un autovehicul fara a poseda permis de conducere”. 

Aşadar sesizarea instanţei s-a făcut prin rechizitoriu si potrivit art. 317 
instanţa se mărgineşte la fapta şi la persoană arătată in actul de sesizare a instantei. 

Instanţa de judecată, însă, la termenul din 17.08.2010, aşa cum rezulta din 
încheierea de şedinţa de la dosarul de fond, a dispus: „îndreptarea erorii materiale 
strecurate in rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Tulcea, in sensul ca: 
in loc de art. 86 al. 1 din OUG 195/2002, cum din eroare s-a trecut, urmează sa se 
citească art. 87 al. 1 din OUG 195/2002 cum este corect.” 

Analizând dispoziţiile art. 195 cod pr. penală, constatăm că erorile materiale 
evidente din cuprinsul unui act procedural se îndreaptă de însuşi organul de 
urmărire penala sau de instanţa de judecată care a întocmit actul la cererea celui 
interesat ori din oficiu. 

Sesizarea instanţei cu judecarea unei infracţiuni este legală numai atunci 
când in dispozitivul de trimitere in judecata al rechizitoriului este menţionata fapta, 
cu încadrarea ei juridică, nefiind suficienta descrierea acesteia făcută in cuprinsul 
rechizitoriului. 

Sesizarea instanţei de judecată este nelegală, atunci când prin rechizitoriu s-a 
dispus punerea in mişcare a acţiunii penale si trimiterea in judecata a inculpatului, 
pentru o infracţiune pentru care urmarirea penala nu era începuta.  

Astfel, instanta,  potrivit art. 300 cod pr.penală, avea obligaţia sa verifice din 
oficiu regularitatea actului de sesizare. Neregularitatea actului de sesizare a 
instanţei poate fi examinata si soluţionata la primul termen de judecata in fata 
primei instanţe, oferindu-se in mod excepţional o cale de remediu. In aceste 
condiţii instanţa nu putea dispune îndreptarea erorii materiale a rechizitoriului, 
încălcând in aceste condiţii dispoziţiile art. 195 cod pr. penală. Instanţa avea 
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obligaţia de a acorda un termen, ca eventuala eroare materiala sa fie îndreptata de 
organul emitent, respectiv de organul de urmărire penala. 
 Pe cale de consecinţă, în temeiul art. 385 ind. 15  pct. 2 lit. c cod procedură 
penală, va admite recursul declarat de inculpatul G.N., va casa sentinţa penală nr.  
22 din 7 ianuarie 2011 pronunţată de Judecătoria Tulcea, în dosarul penal nr. 
5729/327/2009 şi va dispune rejudecarea cauzei de Judecătoria Tulcea, cu 
respectarea art. 300 alin. 1, 2 cod pr. penală. 
 În temeiul art.189 al. 2  cod procedură penală, va dispune plata din fond MJ 
a onorariului cuvenit apărătorului din oficiu, avocat C.A.A., în sumă de 200 lei. 
 În baza art. 192 alin. 3 cod pr. penală, cheltuielile judiciare avansate de către 
stat în procesul penal vor rămâne în sarcina acestuia. 

Dosar nr. 5729/327/2009 
Decizia penală nr. 125/P/22.02.2011 

Judecător redactor Zoiţa Frangu 
 

          14. Nelegala citare a inculpatului. Casare cu trimitere spre 
rejudecare. 
 

Inculpatul nu a fost legal citat în cursul cercetării judecătoreşti în faţa instanţei de fond, 
acesta fiind stabilit în Anglia din anul 2006, dată la care nu era începută urmărirea penală 
pentru infracţiunile pentru care a fost trimis în judecată în prezenta cauză, astfel că nu se poate 
reţine că inculpatul s-a sustras urmăririi penale sau cercetării judecătoreşti, fiind astfel incident 
cazul de casare prev. de art. 3859 pct.21 cod procedură penală. 

Art. 3859 pct.21 Cod procedură penală prevede că hotărârile sunt supuse casării în 
următoarele cazuri: „când judecata în primă instanţă sau în apel a avut loc fără citarea legală a 
unei părţi, sau care, legal citată, a fost în imposibilitatea de a se prezenta şi de a înştiinţa despre 
această imposibilitate”. 

 
Art. 3859 pct.21 Cod procedură penală 

 
Prin sentinţa penală nr.17 din data de 7 ianuarie 2011, pronunţată de 

Judecătoria Constanţa, în dosarul penal nr.1611/212/2010, s-a hotărât: 
„În  baza  art. 11 pct.2 lit.a  raportat  la  art. 10 lit.d C.p.  achită  pe  

inculpatul C.R.A. pentru  săvârşirea  infracţiunii  prev. de  art. 290 alin.1 C.p. cu  
aplicarea  art. 41 alin.2 C.p. şi  art. 37 lit.b C.p. 
 În  baza  art. 2151 C.p.  cu  aplicarea  art. 41 alin.2 C.p. şi  art. 37 lit.b C.p. 
condamnă  inculpatul  C.R.A.  la  pedeapsa  de  5  ani  închisoare. 

Pedeapsa  se  execută  în  regim  de  detenţie  conform  art. 57 C.p. 
În  baza  art. 71 C.p.  interzice  inculpatului  exerciţiul  drepturilor  prevăzute  

de  art. 64  lit. a  teza  a IIa şi lit. b C.p. 
În  baza  art. 350 alin.1 C.p.p.  cu  referire  la  art. 1451 dispune  luarea  faţă  

de  inculpat  a  măsurii  obligării  de  a  nu  părăsi  ţara. 
În baza art. 1451 alin.2 C.p.p. raportat  la  art. 145 alin 11 C.p.p. pe durata 

măsurii obligării de a nu părăsi ţara inculpatul este  obligat să respecte următoarele 
obligaţii: 

- să se prezinte la instanţa de judecata ori de cate ori este chemat;  
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- să se prezinte la secţia de politie în a cărei rază teritorială locuieşte  
conform programului de supraveghere întocmit de organul de poliţie sau ori de 
câte ori este chemat ; 

- să nu îşi schimbe locuinţa fără încuviinţarea instanţei;  
- să nu deţina, să nu folosească şi să nu poarte nicio categorie de arme; 
O copie de pe prezenta  hotărâre  se comunică inculpatului, secţiei de poliţie 

în a cărei rază teritorială locuieşte acesta, jandarmeriei, poliţiei comunitare, 
organelor de frontieră, organelor competente să elibereze paşaportul.  

În  baza  art.350 alin.4 C.p.p. dispoziţia  privind  luarea  măsurii  obligării  
de  a  nu  părăsi  ţara  este  executorie.  

Atrage atenţia inculpatului că încălcarea cu rea-credinţă a  obligaţiilor 
impuse va atrage înlocuirea măsurii obligării de a nu părăsi ţara  cu măsura  
arestării preventive. 

În  baza  art. 14  şi  art. 346 C.p.p. raportat  la  art. 998, art. 999 C.civ.  
admite  acţiunea  civilă  formulată  de  partea  civilă  S.C. I.P. S.R.L.  şi  obligă  
inculpatul la  plata  sumei  de  5.508,81 lei, cu  titlu  de  daune  materiale, în  
favoarea  părţii  civile.” 

Pentru a se pronunţa astfel, instanţa de fond a reţinut următoarele: 
La  data  de  27.04.2004, inculpatul  C.R.A. a fost angajat în cadrul S.C. 

"I.P." S.R.L., în calitate de agent vânzări conform contractului individual de muncă  
nr.35411/2004, iniţial pe o perioadă determinată, respectiv 26.04.2004 - 
26.05.2004 şi prelungit ulterior, prin  actul  adiţional nr.41/25.05.2004,  pe durată  
nedeterminată. 
 Printre atribuţiile stabilite conform fişei postului, inculpatul avea ca obligaţii  
privind identificarea de clienţi, preluarea comenzilor, livrarea şi încasarea 
facturilor pentru divizia nou formată în cadrul societăţii, constând în distribuţia de 
produse  alimentare. 
 Odată cu angajarea sa, inculpatul a primit spre folosinţă şi un autoturism al 
societăţii  pentru a-şi desfăşura activitatea pe  raza  municipiului Constanţa.  

Ca modalitate de lucru - inculpatul lua legătura cu potenţialii clienţi şi în 
baza solicitărilor acestora, cu datele de identificare ale societăţii şi cantităţile de 
mărfuri ce urmau a fi livrate pe baza celor declarate verbal de către inculpate, se 
întocmeau facturile fiscale către beneficiari, facturi care erau operate pe calculator 
de către martora B.M. angajată în calitate de contabil în cadrul S.C. I.P. S.R.L. 
Constanţa. 

Este de precizat faptul că inculpatul nu ridica singur mărfurile din depozitul 
societăţii, ci marfa era înmânată de contabila societăţii sau în lipsa acesteia de către 
administratorul S.C. „I.P."' S.R.L. Constanţa, numitul R.E., iar apoi inculpatul o 
distribuia firmelor beneficiare direct la sediul acestora, având obligaţia de a încasa 
contravaloarea  lor  şi  a  depune  banii  în  casieria societăţii. 

Potrivit  declaraţiilor  reprezentantului  părţii  vătămate, după  câteva luni  în  
care inculpatul şi-a desfăşurat activitatea în cadrul S.C. "I.P." S.R.L., s-a constatat 
că încasările pentru marfa comandată  de clienţii inculpatului erau reduse, motiv 
pentru care reprezentanţii societăţii s-a deplasat personal  la respectivii clienţi, 
prilej cu care au  fost  informaţi  că o mare parte din marfa comandată de aceştia nu 
le fusese distribuită. 
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Faţă de  aceste aspecte, reprezentanţii părţii vătămate au procedat la 
efectuarea de  verificări  la toţi clienţii deserviţi de inculpat, prilej cu care au 
constatat că acesta şi-a  însuşit  în interes  propriu suma totală de 5.280,52 lei prin 
întocmirea unor facturi fiscale  false şi prin nedepunerea la casieria societăţii a 
banilor rezultaţi din vânzarea  produselor. În acest context, s-a stabilit existenţa 
unui număr de 44 de facturi cu valori cuprinse între 100 lei şi 500 lei ce fuseseră 
întocmite pe numele a 24 de societăţi comerciale. 

Cu prilejul cercetărilor efectuate de către organele de poliţie s-a procedat la 
audierea reprezentanţilor mai multor societăţi comerciale, aceştia declarând că nu 
au primit marfa menţionată în facturile pe care inculpatul le-a întocmit pe numele 
lor iar semnăturile de pe documentele respective nu le aparţin.  

Totodată  lucrători de poliţie au procedat şi la efectuarea de verificări 
economico-financiare în actele contabile ale societăţilor comerciale, ocazie cu care 
s-a stabilit că facturile întocmite de inculpat pe numele acestora nu figurează 
înregistrate – în  cazul  S.C. C.C. S.R.L., S.C. C. S.R.L., S.C. C.M. S.R.L., S.C. L. 
S.R.L., S.C. C.C. S.R.L, S.C. F.D. S.R.L., S.C. E.I. S.R.L, CNAPM Constanţa, 
S.C. A.L.  S.R.L., S.C. L. S.R.L. 

În  ceea  ce  priveşte  S.C. D. S.R.L. a fost identificată  chitanţa seria CT 
VOO nr. …/09.09.2004 conform căreia inculpatul ar fi încasat suma de bani 
corespunzătoare mărfurilor trecute în factură, însă administratorul societăţii, 
martora M.D.M., a declarat că societatea D. nu a desfăşurat niciodată relaţii 
comerciale cu S.C. l.P. S.R.L, nu  a  primit  marfă, nu a achitat nicio sumă de bani 
şi  nici  nu  îl  cunoaşte  pe  inculpatul  C.R.A. Aceleaşi  aspecte  se  regăsesc  şi  în  
cazul S.C. G.L. S.R.L., S.C. G. S.R.L., S.C. E.T. S.R.L., S.C. T. S.R.L., S.C. L. 
S.R.L. 

Referitor la S.C. l. S.R.L., S.C. M.l. S.R.L şi S.C. C. S.R.L., s-a constatat că  
datele de identificare ale societăţilor menţionate, în principal codul fiscal şi 
denumirea societăţilor erau incorecte. 

În  ceea  ce  priveşte  S.C. M.I. S.R.L a fost identificată chitanţa fiscală seria 
CT ALF nr. …/03.06.2004 conform căreia inculpatul ar fi încasat suma de bani 
corespunzătoare  mărfurilor  trecute în factură, însă codul unic de înregistrare 
14219816 consemnat pe facturile fiscale seria CT ACD nr. …/3.06.2004, respectiv 
CT ACD nr. …/14.06.2004 nu  figurează  atribuit  niciunei  societăţi  comerciale 
înregistrate  în  baza  naţională de date, aspect confirmat de Oficiul Registrului 
Comerţului de pe lângă Tribunalul Constanţa prin adresa nr. 35489/14.05.2009. 

De asemenea, au fost identificate alte două chitanţe cu nr. …, însă pe 
exemplarul I este consemnată S.C. C. S.R.L şi suma de 150 lei, iar pe exemplarul 
II este consemnată denumirea unei alte societăţi, respectiv S.C. C.C. S.R.L şi  
suma de 380 lei. 

Pentru  lămurirea  împrejurărilor  cauzei, s-a  dispus  efectuarea  unei  
constatări  tehnico-ştiinţifice  grafoscopice  cu  următoarele  obiective: 

- să  se  stabilească  dacă  scrisul  de  pe  chitanţele  prezentate  
prezintă  caracteristici  de  asemănare  cu  scrisul  inculpatului; 

- să  se  stabilească  dacă  semnăturile  de  pe  chitanţele  prezentate  
prezintă  caracteristici  de  asemănare  cu  semnătura  inculpatului; 
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Raportul  de  constatare  tehnico-ştiinţifică  grafoscopică  a  concluzionat  că  
scrisul  olograf  şi  semnăturile  olografe  depuse  pe  chitanţele  seria CT ALF nr. 
…/2004 (exemplarele 1 şi 2)  prezintă  elemente  de  asemănare  cu  scrisul  
olograf  şi  semnăturile  olografe  executate  de  către  inculpatul  C.R.A. 

Împotriva acestei hotărâri au declarat recurs Parchetul de pe lângă 
Judecătoria Constanţa şi inculpatul C.R.A. 

În dezvoltarea motivelor de recurs ale Parchetului de pe lângă Judecătoria 
Constanţa s-a arătat că recursul vizează greşita achitare a inculpatului C.R.A., sub 
aspectul săvârşirii infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată, prevăzută 
de art.290 alin.(1) Cod penal cu aplicarea art.41 alin.(2) Cod penal şi art.37 lit.b) 
Cod  penal, considerându-se că sentinţa recurată este nelegală şi netemeinică sub 
aspectul dispoziţiei de achitare în contextul în care elementul material care 
caracterizează infracţiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată constă 
exclusiv în contrafacerea scrierii prin care se înţelege reproducerea în mod 
fraudulos, ticluirea unui înscris, atribuindu-i aparenţa unui înscris autentic 
adevărat; în acest sens, s-a solicitat a se avea în vedere decizia de îndrumare a 
Tribunalului Suprem nr.1/1970 în care se precizează că persoana care plăsmuieşte, 
în întregime sau parţial, un înscris oficial, comite infracţiunea de fals în înscrisuri 
oficiale, prin urmare, această infracţiune poate fi săvârşită atât prin alterarea în 
orice mod a unui înscris propriu-zis cât şi prin plăsmuirea în totalitate a unui 
înscris.  

În dezvoltarea motivelor de recurs ale inculpatului C.R.A. s-a solicitat, în 
principal, în temeiul dispoziţiilor art.3859 pct.(21) Cod procedură penală, admiterea 
recursului, casarea sentinţei şi, rejudecând să se dispună trimiterea cauzei spre 
rejudecare la instanţa de fond, întrucât inculpatul nu a avut posibilitatea de a se 
apăra şi de a cunoaşte despre existenţa acestui dosar, inculpatului nu i s-a luat nici 
o declaraţie în faţa instanţei de fond şi nu i s-a putut asigura o apărare în condiţii de 
contradictorialitate; în subsidiar, s-a solicitat admiterea recursului, casarea sentinţei 
şi, rejudecând, să se dispună achitarea inculpatului, în temeiul dispoziţiilor art.11 
pct.(2) lit.a) raportat la art.10 lit.a) Cod procedură penală, fapta nu există, 
coroborat şi cu înscrisurile depuse la dosar din care rezultă că inculpatul nu avea ce 
să delapideze.  

În recurs, inculpatul a depus la dosar mai multe înscrisuri. 
La termenul din data de 15.09.2011, inculpatul a fost audiat de către instanţa 

de recurs, după ce i-au fost aduse la cunoştinţă prevederile art.70 alin.2 cod 
procedură penală. 

Examinând hotărârea recurată în raport de motivele de recurs şi de actele şi 
lucrările dosarului, Curtea constată că recursurile formulate în cauză sunt fondate, 
fiind incident cazul de casare prev. de art. 3859 pct.21 cod procedură penală, pentru 
următoarele: 

Art. 3859 pct.21 Cod procedură penală prevede că hotărârile sunt supuse 
casării în următoarele cazuri: „ … 21 - când judecata în primă instanţă sau în apel a 
avut loc fără citarea legală a unei părţi, sau care, legal citată, a fost în 
imposibilitatea de a se prezenta ş ide a înştiinţa despre această imposibilitate”. 
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Curtea reţine că, în prezenta cauză, inculpatul C.R.A. a dat o singură 
declaraţie la data de 28.10.2004, la această dată nefiind începută urmărirea penală 
împotriva acestuia pentru săvârşirea vreunei infracţiuni. 

În acest sens, Curtea reţine că de abia la data de 17.10.2006, prin rezoluţia 
procurorului, s-a confirmat propunerea organelor de poliţie de neîncepere a 
urmăririi penale pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune prev. de art. 215 
alin.1, 3 cod penal faţă de C.R.A., şi s-a dispus disjungerea cauzei faţă de 
făptuitorul C.R.A. pentru săvârşirea infracţiunilor care fac obiectul prezentului 
dosar, infracţiuni pentru care, prin rezoluţia procurorului din data de 21.10.2008, s-
a confirmat începerea urmării penale. 

Din actele depuse la dosar în recurs de către inculpatul C.R.A., Curtea reţine 
că în cursul anului 2006 inculpatul s-a stabilit pe teritoriul Angliei, în urma 
obţinerii unei slujbe. 

Din examinarea actelor efectuate în cursul urmăririi penale, Curtea constată 
că după ce a dat declaraţia olografă la data de 28.10.2004, până în primăvara anului 
2009 (când s-au efectuat acte de căutare a inculpatului) organele de urmărire 
penală nu au mai dispus citarea inculpatului C.R.A. 

În consecinţă, Curtea apreciază că este întemeiată susţinerea inculpatului în 
sensul că nu a ştiut la data stabilirii sale în Anglia, respectiv în anul 2006, că era 
începută urmărirea penală, aceasta dispunându-se de abia la data de 21.10.2008, 
astfel cum s-a arătat mai sus. 

Curtea mai reţine că inculpatul a contestat că ar fi avut o convorbire 
telefonică cu vreun poliţist la data de 19.02.2009, astfel cum ar reieşi din procesul 
verbal încheiat la data de 27.10.2009, arătând totodată că nu a fost niciodată în 
Irlanda, astfel că, în lipsa vreunei alte dovezi a existenţei unei asemenea convorbiri 
telefonice, Curtea va da eficienţă principiului in dubio pro reo şi va constata, 
raportat şi la aspectele expuse mai sus, că inculpatul C.R.A. nu a cunoscut că 
împotriva sa a fost începută urmărirea penală, că s-a dispus trimiterea sa în 
judecată. 

În consecinţă, Curtea constată că inculpatul C.R.A. nu a avut cunoştinţă de 
existenţa dosarului nr. 1611/212/2010 al Judecătoriei Constanţa, în care a fost 
judecat pentru infracţiunile care fac obiectul prezentei cauze, dosar în care 
inculpatul a fost citat la vechiul său domiciliu din Mun. Constanţa (unde nu mai 
locuia din 2006, astfel cum s-a arătat mai sus) şi prin afişare la uşa consiliului local 
şi la uşa instanţei. 

Fiind stabilit în Anglia din anul 2006, şi neavând cunoştinţă de faptul că s-a 
dispus începerea urmării penale la data 21.10.2008, iar ulterior, prin rechizitoriul 
întocmit la data de 11.01.2010, s-a dispus trimiterea sa în judecată, inculpatul nu a 
fost în măsură să aducă la cunoştinţa organelor de urmărire penală sau a instanţei 
de judecată schimbarea adresei sale, respectiv reşedinţa sa din Anglia. 

În consecinţă, Curtea reţine că inculpatul C.R.A. nu a fost legal citat în 
cursul cercetării judecătoreşti în faţa instanţei de fond, acesta fiind stabilit în 
Anglia din anul 2006, dată la care nu era începută urmărirea penală pentru 
infracţiunile pentru care a fost trimis în judecată în prezenta cauză, astfel că nu se 
poate reţine că inculpatul s-a sustras urmăririi penale sau cercetării judecătoreşti, 
fiind astfel incident cazul de casare prev. de art. 3859 pct.21 cod procedură penală. 
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Faţă de ansamblul considerentelor expuse, în baza art.38515 pct.2 lit.”c” cu 
ref. la art. 3859 pct.21 cod procedură penală, Curtea va admite recursurile penale 
declarate de Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanţa şi inculpatul C.R.A. 
împotriva sentinţei penale nr.17 din data de 7 ianuarie 2011, pronunţată de 
Judecătoria Constanţa, în dosarul penal nr.1611/212/2010, hotărâre pe care o va 
casa şi va dispune rejudecarea de către Judecătoria Constanţa. 

Faţă de această soluţie, Curtea constată că nu se mai impune analiza 
celorlalte motive de recurs, urmând ca acestea să fie avute în vedere cu ocazia 
rejudecării. 

Având în vedere durata acestui proces, pentru a se asigura buna desfăşurare 
a procesului penal potrivit art.136 alin.1 cod procedură penală, respectiv 
soluţionarea cu celeritate a cauzei, Curtea va menţine măsura preventivă a obligării 
inculpatului de a nu părăsi ţara prev. de art.145¹ cod procedură penală, dispusă de 
către instanţa de fond. 

Dosar nr. 1611/212/2010 
Decizia penală nr. 838/P/21.09.2011 

Judecător redactor Dan Iulian Năstase 
 

 
          15. Restituirea cauzei la procuror pentru refacerea urmaririi 
penale cu respectarea dreptului la aparare. Neconsemnarea pozitiei 
inculpatului asupra drepturilor sale in conditiile refuzului de a semna 
procesul-verbal prin care i se aduc la cunostinta acestedrepturi. 

 
Inculpatul a fost informat asupra drepturilor sale, i s-a luat declaraţie, dar nu s-a 

consemnat poziţia sa, ceea ce, în condiţiile în care nici nu se precizează motivul refuzului 
inculpatului de a semna primul proces-verbal, creează convingerea că susţinerile apărării 
referitoare la nerespectarea dreptului la asistentă juridică calificată sunt credibile.  

Ori, garantat atât de normele europene - art.6 din Convenţia pentru apărarea 
drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, cât şi de legile naţionale, în cauză, solicitarea 
recurentului de asigurare a unui avocat era întemeiată faţă de complexitatea cauzei - găsirea 
bunurilor la domiciliile altor persoane care au susţinut găsirea bunurilor, cu excepţia unei sticle 
de ulei pentru care s-a stabilit că era asemănător celui furat, negarea constantă a comiterii 
faptelor de către recurentul inculpat, declaraţiile martorilor referitoare la imposibilitatea 
sustragerii bunurilor de o singură persoană, dar şi faţă de lipsa de pregătire juridică a 
inculpatului. 

 
Art. 6 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului  

şi a libertatilor fundamentale 
Art. 21 din Constituţie 

 
Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Tulcea 

nr.1160/P/2008, inculpatul T.C. a fost trimis în judecată pentru săvârşirea 
infracţiunii de “furt calificat” prev. şi ped. de art.208 alin. 1 - art.209 alin.1 lit.g şi i 
cod penal cu aplicarea art.41 alin.2 şi art.37 lit.a cod penal. 

Prin sentinţa penală nr.574 din data de 20 aprilie 2011, pronunţată în dosarul 
penal nr.7680/327/2009, Judecătoria Tulcea a hotărât condamnarea inculpatului la 
pedeapsa de 3 ani închisoare cu revocarea, în baza art.83 cod penal a suspendării 
condiţionate privind pedeapsa de 1 an închisoare aplicata prin s.p. nr.401/2007 a 
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Judecătoriei Tulcea, dosarul 874/327/2007, definitiva prin neapelare la data de 
10.04.2007, reŃinând în fapt că în noaptea de 02/03.04.2008, a sustras prin efracţie 
de la hotelurile C. şi S. din loc. Uzlina următoarele bunuri: Hotel C. - două 
fierăstraie mecanice marca Husqvarna, respectiv Stihl, trei elice de motor de barcă, 
un număr de 7 recipiente din plastic cu ulei (Marine Lubricants şi Quick Silver), 
trei pere de amorsare, patru furcheţi, un filtru de benzină, 25 de bujii, o cutie cu 
chit, 150 litri de benzină, bunurile fiind sustrase dintr-un depozit aflat în incinta 
unităţii de cazare, prin spargerea lacătului cu care era asigurat depozitul, valoarea 
bunurilor sustrase fiind de 7030,5 lei respectiv, iar de la Hotel S. - o elice de motor 
marca Suzuki de 50 CP, o elice de motor marca Johnson de 15 CP, valoarea 
bunurilor sustrase fiind de 840 lei. 

Împotriva hotărârii, în termenul legal, inculpatul T.C. a declarat recurs 
solicitând în principal restituirea cauzei la procuror pentru nerespectarea dreptului 
la apărare, iar în subsidiar achitarea în baza art.11 pct.(2) lit.a) raportat la art.10 
lit.c) cod procedură penală. 

Examinând hotărârea prin prisma criticilor formulate de recurent şi din 
oficiu în limitele art.3856 cod procedură penală, Curtea constată că recursul este 
fondat pentru considerentele expuse în continuare. 

Conform art.345 cod procedură penală, instanţa pronunţă condamnarea când 
constată existenţa faptei, că aceasta constituie infracţiune şi a fost săvârşită de 
inculpat; dar potrivit art.52, art.66 cod procedură penală, vinovăţia inculpatului 
trebuie stabilită dincolo de orice îndoială în cadrul unui proces echitabil, public cu 
o durată rezonabilă în sensul art.6 din Convenţia pentru apărarea drepturilor 
omului şi a libertăţilor fundamentale, art.21 Constitutie. 

Cu privire la respectarea garanţiilor procesuale, a regulilor de procedură 
aplicabile în fazele anterioare ale cauzei, şi, verificând din oficiu în limitele 
competentelor legale aceste aspecte, s-a constatat că inculpatul T.C. nu a dispus de 
timpul şi înlesnirile necesare pregătirii apărării deoarece nu a beneficiat de 
asistenţă juridică calificată, deşi a solicitat asigurarea unui avocat. 

Astfel, din procesele-verbale din 28.07.2008, 08.10.2009, aflate in dosarul 
de urmărire penală, rezultă informarea recurentului inculpat asupra drepturilor sale, 
i se ia declaraţie, dar nu s-a consemnat poziţia sa, ceea ce, în condiţiile în care nici 
nu se precizează motivul refuzului inculpatului de a semna primul proces-verbal, 
creează convingerea că susţinerile apărării referitoare la nerespectarea dreptului la 
asistentă juridică calificată sunt credibile.  

Ori, garantat atât de normele europene - art.6 din Convenţia pentru apărarea 
drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, cât şi de legile naţionale, în cauză, 
solicitarea recurentului de asigurare a unui avocat era întemeiată faţă de 
complexitatea cauzei - găsirea bunurilor la domiciliile altor persoane care au 
susţinut găsirea bunurilor, cu excepţia unei sticle de ulei pentru care s-a stabilit că 
era asemănător celui furat, negarea constantă a comiterii faptelor de către 
recurentul inculpat, declaraţiile martorilor referitoare la imposibilitatea sustragerii 
bunurilor de o singură persoană, dar şi faţă de lipsa de pregătire juridică a 
inculpatului. 
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Potrivit art.332 cod procedură penală, instanţa se desesizează şi restituie 
cauza procurorului pentru refacerea urmăririi penale în cazul nerespectării 
dispoziţiilor privitoare la asistarea inculpatului de către apărător. 

Cum, pe timpul urmăririi penale, nu s-a asigurat o apărare efectivă, iar 
administrarea probatoriului propus de apărare necesită deplasări, verificări la locul 
faptei, greu de realizat de către instanţă, verificarea minuţioasă a apărărilor, în 
consecinţă refacerea urmăririi penale în condiţii de legalitate, în baza art.38515 
pct.2 lit.”d” cod procedură penală, recursul penal declarat de inculpat va fi admis, 
se va casa hotărârea atacată şi, rejudecând, conform art.332 cod procedură penală, 
se va restitui cauza procurorului pentru refacerea urmăririi penale cu respectarea 
dreptului la apărare. 

Dosar nr. 7680/327/2009 
Decizia penală nr. 1042/P/16.11.2011 

Judecător redactor Adriana Ispas 
 
 
          16. Greşita încadrare juridică a faptei. Aplicarea art. 3201 Cod 
procedură penală. 
 

In conformitate cu art. 334 cod pr. Penală, ”Dacă în cursul judecăţii se consideră că 
încadrarea juridică dată faptei prin actul de sesizare urmează a fi schimbată, instanţa este 
obligată să pună în discuţie noua încadrare şi să atragă atenţia inculpatului că are dreptul să 
ceară lăsarea cauzei mai la urmă sau eventual amânarea judecăţii, pentru a-şi pregăti 
apărarea.” 

Procedura specială de judecare a cauzei în cazul recunoaşterii vinovăţiei (art.3201 

C.pr.pen.) prevede că inculpatul are dreptul de a beneficia de reducerea cu o treime a limitelor 
de pedeapsă  prevăzute de lege, în cazul în care va fi găsit vinovat, dacă recunoaşte în totalitate 
săvârşirea faptelor reţinute în actul de sesizare a instanţei. 

 
Art.3201 Cod procedură penală 

 
 Curtea constată că prin sentinţa penală penale nr.684 din data de 28.06.2011 
pronunţată în dosarul nr. 5842/212/2011, Judecătoria Constanţa a hotărât : 
 „În baza art.215 alin.1, 2 şi 3 C.pen., cu aplicarea art.3201 alin.7 C.pr.pen. şi 
art.37 lit.a C.pen. pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune condamnă inculpatul 
D.S., născut la data de 29.09.1967, în comuna Comişani, jud.Dâmboviţa, 
domiciliat în mun. Târgovişte, la o pedeapsă de 4 (patru) ani şi 6(şase) luni  
închisoare. 
            În baza art.290 C.pen., cu aplicarea art.3201 alin.7 C.pr.pen. şi art.37 lit.a 
C.pen. pentru săvârşirea infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată, 
condamnă inculpatul D.S. la o pedeapsă de 1 (unu) an închisoare. 
          În baza art.291 alin.1 C.pen., cu aplicarea art.3201 alin.7 C.pr.pen. şi art.37 
lit.a C.pen. pentru săvârşirea infracţiunii de uz de fals, condamnă inculpatul D.S. la 
o pedeapsă de 1 (unu) an închisoare. 
           În baza art.33 lit.a şi art.34 lit.b C.pen., contopeşte pedepsele aplicate 
inculpatului, urmând a aplica inculpatului D.S. pedeapsa cea mai grea, aceea de 4 
(patru) ani şi 6 (şase) luni  închisoare. 
           Pedeapsa va fi executată în regim de detenţie conform art.57 C.pen. 
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           În baza art.71 C.pen. interzice inculpatului drepturile prevăzute de art.64 
lit.a, teza a doua şi lit. b C. pen. pe durata executării pedepsei. 
           Ia act că partea vătămată SC. D.G. SRL. Constanţa nu a formulat pretenţii 
civile. 
          În baza art.191 alin.1 C.pr.pen. obligă inculpatul D.S. la plata sumei de 3500 
lei cu titlu de cheltuieli judiciare către stat. 
          Cu recurs în termen de 10 zile de la pronunţare pentru părţile prezente şi de 
la comunicare pentru părţile lipsă”. 
 Pentru a se pronunţa în sensul celor menţionate, prima instanţă a reţinut 
următoarele: 
 S-a reţinut prin actul de sesizare în esenţă, în fapt, că inculpatul D.S. în jurul 
datei de 25.03.2005, prin acte pregătitoare premeditate în acest scop, respectiv 
falsificarea unor înscrisuri - inculpatul D.S., întocmind în scopul arătat, în fals, 
doua ordine de plată ce au fost transmise către SC D.G. prin faxul de la domiciliul 
lui S.V., pentru confirmarea în fals a plăţii reprezentând contra-valoarea mărfii – în 
scopul inducerii în eroare a părţii vătămate, prezentându-se în mod mincinos ca 
fiind reprezentant ai F.G. Câmpina, şi prin folosirea de nume şi calităţi mincinoase, 
a achiziţionat de la SC D.G. SRL Constanţa, cantitatea de 63.440 kg oţel laminat, 
pe care 1-a încărcat în trei autocamioane, pentru însuşirea mărfii ilicit şi injust, 
cauzând astfel un prejudiciu în valoare de 1.150.000.000ROL. 
          Prejudiciul, în echivalentul a 1.150.000.000 lei vechi, a fost recuperat în 
natură, prin restituire. 
         Partea vătămată nu s-a mai constituit parte civilă. 
         Pe parcursul urmăririi penale au fost administrate următoarele mijloace de 
probă: plângere formulata de către reprezentanţii societăţii D.G., proces-verbal de 
cercetare din data de 25.03.2005, actele de închiriere a celor trei autocamioane ce 
au fost încărcate cu oţel beton, proces verbal cu verificarea faxului cu certificatul 
aferent remis de către firma specializată A.S., în prezenţa proprietarului C.G.M., 
procese-verbale de cântărire şi predare a cantităţii de 63.440 kg profil laminate, 
adresa de prejudiciu, raport de expertiza tehnico-stiintifică pentru cele doua ordine 
de plata si certificat emis de firma A.S., actele firmei F.G., cu declaraţia 
administratorului, declaraţiile martorilor S.V., T.T., S.M., C.G.M., G.M., C.G., 
A.I., T.L., proces-verbal de confruntare dintre S.V. si D.S., declaraţiile 
învinuitului, autorizaţie de percheziţie emisa de instanţa de judecata, acte 
procedurale, proces verbal de prezentare material de urmărire penală. 
           Având în vedere procedura specială de judecare a cauzei în cazul 
recunoaşterii vinovăţiei, inculpatului D.S. i-au fost aduse la cunoştinţă prevederile 
art.3201 C.pr.pen., în sensul că are dreptul de a beneficia de reducerea cu o treime a 
limitelor de pedeapsă  prevăzute de lege, în cazul în care va fi găsit vinovat, dacă 
recunoaşte în totalitate săvârşirea faptelor reţinute în actul de sesizare a instanţei şi 
solicită ca judecata să aibă loc doar în baza probelor administrate în faza urmăririi 
penale, cu excepţia înscrisurilor în circumstanţiere. 
         Inculpatul D.S., în declaraţia dată pe parcursul judecăţii, a recunoscut în 
totalitate  săvârşirea infracţiunilor reţinute în actul de sesizare şi a solicitat ca 
judecata să se facă doar în baza probelor administrate în faza urmăririi penale, pe 
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care a declarat că le cunoaşte, şi le însuşeşte şi nu a solicitat administrarea altor 
probe. 
        Având în vedere declaraţia inculpatului de recunoaştere în totalitate a 
învinuirii aduse, a fost admisă cererea formulată de acesta, privind judecarea 
cauzei conform procedurii speciale reglementată de art.3201 C.pr.pen., respectiv 
„judecata în cazul recunoaşterii vinovăţiei”, astfel că, în temeiul art. 3201 alin.2 
C.pr.pen., nu au mai fost administrate celelalte probe din faza urmăririi penale. 
          Din analiza fişei cu antecedentele penale ale inculpatului a rezultat că acesta 
este cunoscut cu antecedente penale, fiind recidivist, conform art.37 lit.a C.pen. 
          Analizând probele administrate pe parcursul urmăririi penale şi pe parcursul 
cercetării judecătoreşti, instanţa reţine următoarea situaţie de fapt: 
           In cursul zilei de 25.03.2005, firma D.G., cu sediul în Constanta, prin 
reprezentant T.T., (firma care are ca obiect de activitate intermedieri şi livrări 
profile laminate), a reclamat faptul că, în urma unor negocieri purtate prin telefon 
cu o persoană ce a folosit numele de „I.V.", nume real, însă folosit de alte persoane 
decât respectivul şi anume de inculpat şi care s-a prezentat ca fiind reprezentatul 
firmei F.G. SRL Câmpina, jud. Prahova, şi a solicitat o suta de tone de laminate 
diferite profil oţel beton. 
          Potrivit plângerii, s-au născut însă reale suspiciuni cu privire la modul de 
plată, fapt pentru care a fost depusă plângerea ca atare, mai ales că în plângere se 
afirmă că în realitate, s-a încercat sustragerea a 63.440 kg laminate, în valoare de 
1.150.000.000 lei vechi, cu acte false. 
          De asemenea, reprezentantul acestei firme, respectiv numitul T.T., mai 
precizează că marfa, respectiv profilele, s-au încărcat efectiv în trei autovehicule, 
adică toată cantitatea de marfa precizată, iar când să se confirme plata prin bancă 
aşa cum se stabilise telefonic, s-a sesizat ca ordinele de plată nu sunt reale şi că 
unele date din conţinutul acestora prezintă suspiciuni vizibile, un alt semn de 
întrebare ridicându-se şi prin ora târzie de la sfârşitul zilei de vineri în care se 
încerca finalizarea tranzacţiei, precum şi graba de a părăsi locaţia, manifesta de 
,,cumpărător". 
           Cel în cauză a mai sesizat o altă „forţare a notei", din partea cumpărătorului 
respectiv inculpatul D.S., chiar şi proferarea de către acesta a unor ameninţări 
absolut nejustificate, fapt ce i-a întărit convingerea că este vorba în realitate de o 
fraudă. 
            Pentru lămurirea suspiciunii astfel născute şi întreţinute, reprezentantul 
societăţii menţionate a început să facă unele verificări suplimentare, la banca 
responsabilă cu transferul sumei de bani. 
            Nu cu mult timp in urmă, această firmă fusese înşelată într-un mod 
asemănător de nişte persoane care nu au putut fi identificate, fapt pentru care alerta 
în astfel de situaţii era maximă. 
            După ce marfa fusese încărcată în camioane, înainte de a părăsi sediul 
firmei păgubite, acestea au fost oprite de reprezentanţii săi, care nu au mai permis 
părăsirea incintei, marfa fiind astfel integral recuperată, motiv pentru care 
societatea nu a mai formulat pretenţii civile faţă de inculpat. 
           Cu toate acestea, recuperarea mărfii, prin vigilenţa angajaţilor societăţii, 
care trecuseră printr-o situaţia asemănătoare, nu reprezintă o dovadă a rămânerii 
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infracţiunii în forma tentativă pentru că nu este vorba de un furt, ci de înşelăciune - 
fapt consumat, faţă de care va fi ţinut inculpatul a răspunde penal.    
          Infracţiunea s-a consumat la momentul încărcării mărfii şi deplasării 
mijlocului de transport, inducerea în eroare avusese loc. 
          Luând act de cele sesizate, lucrătorii de poliţie s-au deplasat la faţa locului, 
unde au luat legătura cu cei responsabili, constatându-se încă din prima fază că în 
cele trei autovehicule, ce aveau numere de înmatriculare CT …, CT … şi MS …, 
s-a încărcat, conform documentelor cantitatea de 63.440 kg laminate. 
          Tot cu aceasta ocazie s-a mai stabilit că cele trei autovehicule au fost 
închiriate de către pretinsul „I.V.", în condiţii - ele însele suspecte, aspecte ce nu 
fac obiectul prezentei cauze. 
          Avându-se în vedere că firma D.G. mai fusese înşelată într-un mod 
asemănător nu cu mult timp înainte, s-a trecut operativ la verificarea si exploatarea 
datelor existente, pentru identificarea autorilor şi tragerea acestora la răspundere 
penală. 
           Atât din probele administrate pe parcursul urmăririi penale, cât şi din 
verificările întreprinse s-a stabilit că faxurile către D.G. au fost trimise din locuinţa 
numitului S.V., din Constanţa, unde s-a efectuat şi o percheziţie, iar cele doua 
ordine de plată au fost întocmite de către inculpatul D.S., care a şi confirmat şi în 
declaraţiile din faza urmăririi penale, dar şi cu ocazia audierii sale în faţa instanţei, 
în care a recunoscut în totalitate învinuirile ce i se aduc, acest aspect. 
          Martor la acestea a fost şi concubina lui S.V., respectiv C.G., care a relatat 
despre modul de comitere al faptelor reţinute în sarcina inculpatului D.S. 
            Cele două expertize efectuate în faza urmăririi penale au concluzionat că 
acele ordine de plată au fost completate de către inculpatul D.S., iar certificatul de 
înregistrare a fost realizat prin scanare de către cei doi învinuiţi la un calculator 
performant, tocmai în ideea de a induce în eroare firma ce livrează marfa, respectiv 
SC D.G. SRL Constanta. 
              Faxul cu numărul descris în actele de constatare a fost expertizat de o 
firma de specialitate, care a concluzionat că s-au făcut modificări în memoria 
acestuia, în ideea de a induce în eroare firma D.G., pentru a i se pierde ulterior 
urma şi a nu fi identificată. 
              Au fost audiaţi în faza urmăririi penale, reprezentanţii reali ai firmei F.G., 
care au relatat că nu au nici o legătura cu cele întâmplate, mai mult, au fost 
deranjaţi de modul de acţiune al inculpatului D.S. şi numai prin abilitatea 
administratorului de cont nu s-a făcut transferul sumei ce reprezenta marfa 
achiziţionată de acesta în ziua de vineri şi la ora nepotrivită. 
            Numiţii S.V. şi D.S. au relatat, în faza urmăririi penale, că ei nu sunt 
implicaţi în mod direct în aceasta faptă încercând sa conducă cercetările spre alte 
persoane despre care nu se puteau obţine date concludente, mai precis fiind vorba 
de persoane inventate. 
            După primele cercetări, inculpatul D.S. a dispărut atât din zona mun. 
Constanţa unde locuia fără forme legale la diverse adrese, dar şi de la domiciliul 
sau din mun. Târgovişte, lucru confirmat şi de lucrătorii de poliţia mun. 
Târgovişte. 
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           Ulterior, inculpatul D.S. a fost reperat în arestul IPJ Bacău, unde se afla în 
cercetări întreprinse de lucrătorii DIICOT, pentru faptele comise pe linia acestora 
de competenţă. 
           Pe timpul anchetei din faza urmăririi penale, cei doi învinuiţi au avut o 
atitudine de negare, parţial recunoscând însă „micile greşeli pe care le-au făcut". 
            Cu ocazia audierii în faza judecăţii, inculpatul D.S. a recunoscut integral 
toate învinuirile ce i s-au adus, solicitând judecarea cauzei conform procedurii 
speciale a recunoaşterii vinovăţiei, cererea acestuia, fiind admisă, deoarece sunt 
întrunite condiţiile impuse de art.3201 C.pr.pen. 
            Situaţia de fapt expusă şi reţinută este dovedită nu doar de declaraţia 
inculpatului de recunoaştere în totalitate a învinuirii ce i se aduce din cadrul 
judecăţii, dar şi prin toate mijloacele de probă administrate pe parcursul urmăririi 
penale, respectiv: plângere formulata de către reprezentanţii societăţii D.G., proces 
verbal de cercetare din data de 25.03.2005, actele de închiriere a celor trei 
autocamioane ce au fost încărcate cu oţel beton, proces verbal cu verificarea 
faxului cu certificatul aferent remis de către firma specializată A.S., în prezenţa 
proprietarului C.G.M., procese verbale de cântărire şi predare a cantităţii de 63.440 
kg profil laminate, adresa de prejudiciu, raport de expertiza tehnico-stiintifică 
pentru cele doua ordine de plata si certificat emis de firma A.S., actele firmei F.G., 
cu declaraţia administratorului, declaraţiile martorilor S.V., T.T., S.M., C.G.M., 
G.M., C.G., A.I., T.L., proces verbal de confruntare dintre S.V. si D.S., declaraţiile 
învinuitului, din coroborarea cărora s-a dovedit vinovăţia inculpatului D.S. sub 
aspectul săvârşirii infracţiunilor faţă de care s-a dispus trimiterea sa în judecată”. 
 În termen legal, împotriva sentinţei penale nr. 684 din 28.0.6.2011, 
pronunţată de Judecătoria Constanţa, în dosarul nr. 5842/212/2011, a declarat 
recurs inculpatul D.S., criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie sub 
următoarele aspecte: 

- greşita  condamnare a  inculpatului pentru săvârşirea infracţiunii de 
înşelăciune  câtă vreme  partea vătămată  nu s-a constituit parte civilă în 
cauză,  iar marfa nu a ieşit din curtea societăţii, impunându-se reţinerea 
tentativei la această infracţiune; 

- reducerea  cuantumului pedepsei aplicate în sensul orientării spre minimul 
special prevăzut de lege  în situaţia  aprecierii ca neîntemeiat a primului 
motiv de recurs: 

 S-a  solicitat admiterea recursului, casarea hotărârii atacate şi rejudecând să 
se dispună  în principal, schimbarea încadrării juridice a  faptei   din art. 215 alin 1, 
2, 3 cod penal în art. 20 rap. la art. 215 alin 1, 2, 3 cod penal iar, în subsidiar, 
reducerea cuantumului pedepsei pentru  infecţiunea de  înşelăciune. 

 La Curtea de Apel Constanţa, cauza a fost înregistrată sub acelaşi număr 
5842/212/2011. 
 Examinând legalitatea şi temeinicia sentinţei penale recurate  prin prisma 
criticilor formulate şi din oficiu, conform art. 385 ind. 9 alin. 3 cod pr. penală, 
Curtea constată că recursul declarat de inculpatul D.S. este fondat pentru 
următoarele considerente: 
 Instanţa fondului a stabilit în mod corect starea de fapt în sensul că 
inculpatul D.S., în jurul datei de 25.03.2005, prin acte pregătitoare premeditate, în 
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acest scop, respectiv falsificarea unor înscrisuri întocmind în fals două ordine de 
plată ce au fost transmise  către SC D.G. prin faxul de la domiciliul martorului S.V. 
pentru confirmarea în fals a plăţii reprezentând contravaloarea mărfii – în scopul 
inducerii în eroare a părţii vătămate prezentându-se în mod mincinos ca fiind 
reprezentant al F.G. Câmpina, iar prin folosirea de nume şi calităţi mincinoase a 
achiziţionat  de la SC D.G. SRL Constanţa cantitatea de 63.440 kg oţel laminat pe 
care l-a încărcat în trei autocamioane. 
 Din analiza probatoriului administrat rezultă că cele trei camioane încărcate 
cu marfă aparţinând SC D.G. SRL Constanţa nu au părăsit incinta societăţii trecând 
în  patrimoniul  inculpatului. 
 Într-o atare situaţie, instanţa constată că infracţiunea îmbracă forma 
tentativei la  înşelăciune prev. de art. 20 rap. la art. 215 alin. 1, 2, 3 cod penal 
având în vedere că infracţiunea de înşelăciune se consumă când în urma inducerii 
în eroare s-a produs o pagubă. 
 În cauză, partea civilă nu a suferit nicio pagubă câtă vreme marfa încărcată 
în cele trei camioane nu a ieşit din curtea societăţii, iar partea vătămată, înţelegând 
că nu a fost prejudiciată prin fapta inculpatului, nu s-a constituit parte civilă. 

 Ca atare, în temeiul art. 334 Cod pr. penală, curtea va proceda la schimbarea 
încadrării juridice din infracţiunea prev. de art. 215 alin 1, 2, 3 cod penal în 
infracţiunea de tentativă la 215 alin 1, 2, 3 cod penal, pentru care va fi antrenată 
răspunderea penală a inculpatului. 

  Ţinând seama că, la începutul cercetării judecătoreşti, inculpatul a solicitat 
ca judecata să se facă în baza probelor administrate în faza de urmărire penală, 
conform  procedurii prev. de art. 320 ind 1 cod pr. penală, instanţa va aplica 
inculpatului o pedeapsă în limitele reduse cu o treime pentru infracţiunea de 
tentativă la înşelăciune, prev de art. 20 rap. la art. 215 alin 1,2 3 cod penal. 

  La individualizarea judiciară a pedepsei se vor avea în vedere criteriile 
generale prev. de art. 72 cod penal, privind circumstanţele reale în care s-a comis 
fapta de către inculpat care, deşi a luat hotărârea de a săvârşi infracţiunea, 
falsificând înscrisuri în scopul inducerii în eroare a părţii vătămate, nu a finalizat-o 
întrucât nu şi-a însuşit marfa, care a constituit obiectul material al infracţiunii. 

În referire la circumstanţele personale, se constată că inculpatul a săvârşit 
fapta în stare de recidivă postcondamnatorie, urmând a se face aplicarea disp. art. 
37 lit a cod penal. 

Cum, în cauză, sunt incidente şi dispoziţiile art. 33 lit a şi 34 lit b cod penal 
privind concursul de infracţiuni, pedeapsa ce urmează a fi aplicată pentru tentativă 
la înşelăciune urmează a se contopi cu pedepsele aplicate de prima instanţă pentru 
infracţiunile  de  fals în înscrisuri sub semnătură privată şi uz de fals. 

Pedeapsa rezultantă de 2 ani şi 3 luni închisoare, cu menţinerea modalităţii 
de executare  stabilită de prima instanţă,  respectiv  art. 57 cod penal privare de 
libertate,  este - atât sub aspectul cuantumului, cât şi al modului de executare - aptă 
să asigure cerinţele prev. de art. 52 cod penal privind scopul şi finalităţile pedepsei, 
acelea de  măsură  reală de constrângere, de reeducare a inculpatului şi de 
prevenirea săvârşirii de noi infracţiuni de către acesta. 

 Având în vedere că prima instanţă nu a  aplicat dispoziţiile obligatorii 
prev.de  art. 348 cod pr. penală, curtea, din oficiu, urmează a desfiinţa înscrisurile 
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falsificate constând în ordinele de plată nr. 123/25.03.2005 şi nr. 127/25.03.2005 
emise în numele S.C. F.G. S.R.L. Prahova, respectiv copia certificatului de 
înregistrare pentru S.C. F.G. S.R.L. Prahova, purtând nr. 0161911. 

Pentru toate aceste considerente, Curtea, in baza art. 38515 pct. 2 lit. d Cod 
Pr. Pen., va admite recursul formulat de inculpatul D.S. împotriva sentinţei penale 
nr. 684/28.06.2011 pronunţată de Judecătoria Constanţa în dosarul nr. 
5842/212/2011. 

În baza art. 38517 alin. 2 C. Pr. Pen., va casa în parte sentinţa penală recurată 
şi, rejudecând: 

În baza art. 334 C. pr. pen.  va schimba încadrarea juridică din infracţiunea 
art. 215 alin.1, 2 şi 3 C. pen. cu aplicarea art. 37 lit. a C. pen. în infracţiunea prev. 
de art. 20 C. pen. raportat la art. 215 alin.1, 2 şi 3 C. pen., cu aplicarea art.37 lit. a 
C. pen. 

În baza art. 20 C. pen. raportat la art. 215 alin.1, 2 şi 3 C. pen. cu aplicarea 
art. 3201 alin.7 C. pr. pen. şi art. 37 lit. a C. pen. va condamna  inculpatul D.S. la 
pedeapsa de 2 ani şi 3 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de tentativă la 
înşelăciune. 

În baza art.33 lit. a C. pen. şi art. 34 lit. b C. pen., va contopi pedeapsa de 2 
ani şi 3 luni închisoare stabilită prin prezenta decizie cu pedepsele de 1 an 
închisoare şi 1 an închisoare stabilite de prima instanţă, în final inculpatul D.S. 
execută pedeapsa cea mai grea de 2 ani şi 3 luni închisoare. 

 Va menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei penale recurate. 
Dosar nr. 5842/212/2011 

Decizia penală nr. 712/P/01.09.2011 
Judecător redactor Maria Uzună 

 
          17. Soluţionarea acţiunii civile. Act notarial din care rezultă că 
partea civilă a primit de la asigurător suma de 50.000 Euro, renunţând 
la toate pretenţiile civile. 

 
În soluţionarea laturii civile a procesului penal operează principiul disponibilităţii 

părţilor. 
 Din declaraţia notarială a părţii civile din data de 20.10.2009, aceasta a precizat că „în 

cazul în care voi primi de la E.R.A.R. S.A. suma de 50.000 euro în contul ….. cu titlu de 
despăgubiri morale şi materiale pentru accidentul auto din data de 02.11.2007, mă oblig să 
renunţ la pretenţiile reprezentând daune materiale şi morale pretinse societăţii de asigurări 
E.R.A.R. S.A. formulate în dosarul penal nr. 8164/212/2009 al Judecătoriei Constanţa, 
nemaiavând nici o pretenţie de natură civilă (morală sau materială) faţă de societatea de 
asigurări sus menţionată”. 

La termenul din data de 04.10.2011, partea civilă arată că a primit suma de 50.000 euro 
doar pentru operaţia de la picior, însă pentru celelalte cheltuieli nu i s-a acordat nimic. 

Insă, această susţinere a părţii civile încalcă principiul disponibilităţii care guvernează 
soluţionarea acţiunii civile, aceasta menţionând în acest sens în mod expres în faţa unui notar 
public la data de 02.11.2009 că: „renunţ la pretenţiile civile, atât materiale cât şi morale 
formulate împotriva E.R.A.R. S.A. în dosarul penal nr. 8164/212/2009 al Judecătoriei Constanţa 
şi nu mai solicit nici o despăgubire de la E.R.A.R. S.A. pentru accidentul auto din data de 
02.11.2007”. 

 
Art.184 alin.2 si 4 Cod penal 
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Art. 14  şi  art. 346  Cod procedura penală  
raportat  la  art. 998-999 Cod civil, art. 1000 alin.3 Cod civil 

 
Prin sentinţa penală nr. 97/29.01.2011 pronunţată de Judecătoria Constanţa 

în dosarul penal nr. 8164/212/2009 s-a hotărât: 
„În baza art. 184 alin.2 şi 4 C.p. condamnă inculpatul M.I. la pedeapsa de 8 

luni  închisoare. 
 În  baza art. 81 C.p. dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei 

de  8  luni  închisoare pe o durată de 2 ani şi 8 luni reprezentând termen de 
încercare potrivit  art. 82 C.p. 

 În  baza art. 359 C.p.p. raportat la art.83, art.84 C.p. atrage atenţia 
inculpatului  asupra  cazurilor  a  căror  nerespectare vor atrage revocarea  
suspendării  condiţionate. 

 În  baza art. 71 C.p. interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64  lit. 
a  teza  a  II a  şi  lit. b C.p. 

 În  baza art. 71 alin. 5 C.p. pe durata suspendării condiţionate a executării  
pedepsei   închisorii  se  suspendă  şi  executarea  pedepselor  accesorii. 

 În  baza  art. 14  şi  art. 346 C.p.p. raportat  la  art. 998-999 C.civ., art. 1000 
alin.3 C.civ. obligă inculpatul M.I. în  solidar  cu  partea  responsabilă civilmente 
SC A.I. SRL şi alături de asigurătorul S.C. E.A.R. S.A. (asigurătorul urmând să 
răspundă în limita  plafonului  legal) la plata următoarelor  sume : 

- 72.893,33 lei cu titlu de daune materiale şi 100.000 lei cu titlu 
de  daune  morale, în  favoarea  părţii civile  M.D.; 

- 9.258 lei cu titlu de daune materiale în favoarea părţii civile 
Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa; 

În  baza  art. 14  şi  art. 346 C.p.p. raportat la art. 998-999 C.civ. 1000 alin.3 
C.civ.  obligă  inculpatul în  solidar cu partea responsabilă civilmente SC A.I. SRL 
şi alături  de  asigurătorul  S.C. E.A.R. S.A. la  plata unei prestaţii periodice, 
lunare, în cuantum de  600 lei în  favoarea  părţii  civile M.D., de la data 
pronunţării prezentei hotărâri până la  redobândirea  capacităţii  de  muncă. 

Respinge restul pretenţiilor civile ca neîntemeiate. 
În baza art. 193 alin.1 si 2 C.p.p. obliga inculpatul alaturi de asiguratorul S.C. 

E.A.R. S.A., catre partea civila M.D. la plata sumei de 3600 lei, cu titlu de 
cheltuieli de judecata.” 

Pentru a se pronunţa astfel, instanţa de fond a reţinut următoarele: 
La data de 02.11.2007, inculpatul M.I. se afla in timpul exercitarii atributiilor 

de serviciu la SC A.I. SRL Constanţa si efectua o deplasare cu autotrenul marca 
DAF, cu nr. de înmatriculare CT…, ce tracta semiremorca înmatriculată sub 
numărul CT…, pe DN3, dinspre localitatea Valu lui Traian către municipiul 
Constanta. 

 Ajungand la km. 246+660 m, inculpatul a pierdut controlul direcţiei, a 
pătruns pe contrasens şi a intrat în coliziune cu autoturismul marca Dacia, cu nr. de 
înmatriculare CT…, condus de partea vătămată M.D. 

In urma accidentului, a rezultat vătămarea corporală a părţii vătămate M.D. şi 
a numitului H.R., pasager în autoturismul Dacia cu nr. de înmatriculare CT…, care 
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au fost transportaţi la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa pentru 
investigaţii. 

 Partea vatamata M.D. a suferit leziuni pentru care i-au fost necesare 1 an de 
zile de îngrijiri medicale, leziuni care i-au pus în pericol viaţa prin hemoragie şi 
contuzie meningo-cerebrală, conform raportului de constatare medico-legala 
nr.l65/AC din data de 09.05.2008, emis de Serviciul de Medicină Legală 
Constanţa. 

 Din raportul de expertiză medicală nr. 2823/08.11.2010 întocmit de 
Institutul Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă 
reiese că partea vătămată M.D. a fost diagnosticată cu deficienţă globală medie 
prin tulburări în metabolismul cerebral şi tulburări locomotorii, prezentând 50% 
incapacitate adaptivă şi 50% capacitate de muncă pierdută. 

 Din raportul de expertiza tehnica auto intocmit in faza de urmarire penala 
rezulta ca, starea de pericol a fost creată în exclusivitate de inculpatul M.I. care, 
rulând nepreventiv, a pătruns pe contrasens şi a intrat în coliziune cu autoturismul 
marca Dacia care circula regulamentar. Viteza de deplasare a autotractorului 
condus de inculpat, în premomentul producerii accidentului, a fost stabilită la 92-
93 km/h, valoare ce corespunde cu diagrama tahograf ataşată la dosar şi care este 
peste limita maximă admisă în zonă. Cauza care a condus la producerea 
accidentului rutier a constituit-o conducerea nepreventivă şi cu viteză peste limita 
admisă a autotrenului de către inculpatul M.I. care, în nicio situaţie, nu avea 
dreptul de a trece peste axul drumului marcat cu linie dublă continuă. 

Partea vatamata a aratat ca, la data de 02.11.2007, în jurul orelor 22:40, a 
condus autoturismul Dacia cu nr. de înmatriculare CT… pe DN 3, dinspre mun. 
Constanţa către Bucuresti; ajungând la intrarea în localitatea Valu lui Traian, în 
zona pădurii, în timp ce circula pe banda I cu o viteză de 50 Km/h, a observat 
farurile unui autovehicul care circula în direcţia opusă şi care a pătruns pe sensul 
său de mers; partea vătămată a arătat că a acţionat sistemul de frânare, a tras 
dreapta de volan, după care a auzit o bubuitură şi şi-a pierdut cunoştinţa.  

 Martorul H.R. a arătat că, la data de 02.11.2007, în jurul orelor 22:40, se afla 
ca pasager pe locul din dreapta fata în autoturismul Dacia cu nr. de înmatriculare 
CT… condus de partea vătămată pe DN 3, dinspre mun. Constanţa către Bucuresti; 
la intrarea în loc. Valu lui Traian, în zona pădurii, a observat la cca. 50-100 m în 
faţă farurile unui autovehicul care circula în direcţia opusă care nu păstra banda sa 
de circulaţie şi apoi a realizat că acest autovehicul se îndreaptă către autoturismul 
condus de partea vătămată. 

 Inculpatul a aratat ca la data de 02.11.2007, în jurul orelor 22:40, a condus 
autotrenul marca DAF, cu nr. de înmatriculare CT…, ce tracta semiremorca 
înmatriculată sub numărul CT…, pe DN3, dinspre localitatea Valu lui Traian către 
municipiul Constanta; după ce a trecut de localitatea Valu lui Traian, în timp ce 
circula pe banda II, a fost depăşit peste marcajul continuu de un autoturism care a 
frânat în faţa sa; pentru a evita coliziunea cu acest autoturism, inculpatul a arătat că 
a pătruns pe contrasens unde a intrat în coliziune cu autoturismul condus de partea 
vătămată. 

 Pe baza tuturor probelor administrate in cauza, respectiv, proces verbal de 
cercetare la fata locului, declaratiile partilor implicate in evenimentul rutier, 
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declaraţiile martorului H.R., raportul de expertiza tehnica auto, raportul de 
constatare medico-legala, raportul de expertiză medicală, instanta va retine 
vinovatia inculpatului M.I. pentru infractiunea de vatamare corporala din culpa, si  
incalcarea de catre acesta a dispozitiilor art.50 alin.l lit.c din O.U.G. nr.195/2002, 
rep. şi art.120 alin. l lit.i din Regulamentul de aplicare al O.U.G. nr.195/2002, rep., 
urmand sa se retina culpa exclusiva in producerea accidentului. 

 Va fi inlaturata apararea inculpatului, in sensul ca a fost depăşit peste 
marcajul continuu de un autoturism care a frânat în faţa sa, întrucât aceste aspecte 
nu au fost dovedite cu nici un mijloc de probă. 

 Sub aspectul laturii obiective, fapta inculpatului M.I., care la data de 
02.11.2007, în timp ce conducea autotrenul marca DAF, cu nr. de înmatriculare 
CT…, ce tracta semiremorca înmatriculată sub numărul CT…, pe DN3, a pierdut 
controlul direcţiei, a pătruns pe contrasens şi a intrat în coliziune cu  autoturismul 
marca Dacia, cu nr. de înmatriculare CT…, din eveniment rezultând vătămarea 
corporală a numitei M.D. care a suferit leziuni ce au necesitat pentru vindecare 1 
an de zile de îngrijiri medicale, fiindu-i pusă în pericol viaţa prin hemoragie şi 
contuzie cerebrală, intruneşte elementele constitutive ale infractiunii de vatamare 
corporala din culpa, prevazuta de art.184 alin.2 si 4 C.p. 

 Instanta apreciaza ca fiind dovedita fapta de natura penala a inculpatului, 
savarsita cu forma de vinovatie ceruta de lege, culpa cu prevedere, şi aceasta 
constituie infractiune pentru care se va aplica o pedeapsa in limitele prevazute de 
lege. 

 La individualizarea pedepsei vor fi avute in vedere criteriile generale de 
stabilire a pedepsei prevazute in art.52 C.pen. si art.72 C.pen., limitele de pedeapsa 
prevazute in partea speciala a Codului penal, modalitatea concreta de comitere a 
faptei, constand in producerea unui accident soldat cu lovirea unei persoane ce a 
necesitat un numar mare de ingrijiri medicale, din culpa sa exclusiva, consecintele 
producerii accidentului, dar si datele ce caracterizeza persoana inculpatului care 
este în vârstă de 55 ani, nu este cunoscut cu antecedente penale şi care a manifestat 
o vădită lipsă de interes faţă de prezentul proces penal. 

 Pentru aceste considerente, instanta va condamna pe inculpatul M.I. la o 
pedeapsa situata spre minimul special prevazut de lege, de 8 luni inchisoare pentru 
infractiunea prevazuta de art. 184 alin.2 si 4 C.p. 

De asemenea, fiind îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 81 C.p. instanţa 
apreciază că reeducarea inculpatului, in sensul respectului datorat valorilor sociale 
ocrotite de lege, poate avea loc si fără privare de libertate, dând posibilitatea 
inculpatului să reflecteze asupra propriului comportament raportat la relaţiile 
sociale pe care a înţeles să le încalce prin săvârşirea infracţiunilor astfel că va 
dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei pe durata unui termen de 
încercare stabilit in condiţiile art. 82 C.p. şi compus din durata pedepsei aplicate la 
care se adaugă un interval de timp de 2 ani . 

Instanţa va atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 83 C.p. a căror 
nerespectare are ca urmare revocarea suspendării acordate. 

În baza art. 71 C.p. va interzice inculpatului exerciţiul drepturilor prev. de art. 
64 lit.a teza a II a si lit.b C.p. şi în baza art. 71 alin.5 C.p. se va constata suspendată 
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executarea pedepsei accesorii a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit.a teza a II 
a şi  lit.b C.p. pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei închisorii. 

Cu privire la latura civila, se constata ca partea vatamata M.D. s-a constituit 
parte civila cu suma de 350.000 lei daune materiale, reprezentand cheltuieli 
ocazionate de spitalizare, consultaţii medicale, deplasarea la unitati spitalicesti, 
plata unui îngrijitor, beneficiul nerealizat - diferenţa dintre veniturile salariale 
obţinute la societatea unde era angajată la momentul producerii accidentului şi 
veniturile realizate la actualul loc de muncă, cheltuieli efectuate în vederea 
organizării căsătoriei, eveniment care nu a mai avut loc datorită accidentului; 
despăgubiri periodice lunare în cuantum de 500 euro si 500.000 lei daune morale 
pentru suferinta provocata de accident. 

 De asemenea, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa s-a constituit 
parte civila cu suma de 9258 lei reprezentând daune materiale. 

Instanţa constată că, în cauză, sunt îndeplinite cumulativ condiţiile răspunderii 
civile delictuale: fapta ilicită a inculpatului constând în provocarea unui accident 
rutier prin neobservarea prevederilor legale, prejudiciile materiale suferite de 
părţile civile şi morale suferite de partea civila M.D., legătura de cauzalitate directă 
între fapta ilicită şi prejudicii, vinovăţia dovedită a inculpatului. 

Instanta va admite, in parte, actiunea civila formulata de partea civila M.D., in 
contradictoriu cu inculpatul, partea responsabila civilmente si asiguratorul de 
raspundere civila, inculpatul fiind obligat sa raspunda intrucat prin actiunea sa 
ilicita a adus prejudicii partii civile, fiind indeplinite conditiile raspunderii civile 
delictuale, asiguratorul S.C. E.A.R. S.A. va raspunde alaturi de inculpat in temeiul 
Legii 136/1995 privind asigurarile si reasigurarile in Romania, asa cum a fost 
modificata prin OUG nr. 61/2005 si prin Legea nr. 172/2004, iar partea 
responsabila civilmente va fi tinuta sa raspunda intrucat prin actiunea ilicita a 
inculpatului ce se afla in timpul exercitarii atributiilor de serviciu la societatea 
citata in proces s-a produs un prejudiciu, fiind indeplinite conditiile raspunderii 
pentru fapta altuia. 

In ceea ce priveste daunele materiale, instanta va avea in vedere pentru partea 
civila M.D., faptul ca aceasta a facut dovada cu inscrisurile depuse la dosar, proba 
cu inscrisuri fiind completata cu proba testimoniala cu martorii B.A. şi H.M. 
pentru cheltuielile privind consulataţii medicale in cuantum de 493,33 lei, 
cheltuielile cu deplasarea la unitati spitalicesti in valoare de 10.000 lei, cheltuieli 
ocazionate de plata martorei H.M. care a îngrijit partea vătămată în cuantum de 
8.400 lei, cheltuieli efectuate în vederea organizării căsătoriei în valoare de 30.000 
lei, eveniment care era programat la data de 10.11.2007 şi care nu a mai avut loc 
datorită accidentului, la care se adaugă beneficiul nerealizat - diferenţa dintre 
veniturile salariale obţinute de partea vătămată la societatea unde era angajată la 
momentul producerii accidentului şi veniturile realizate la actualul loc de muncă în 
cuantum de 24.000 lei. 

Având în vedere concluziile raportului de expertiză medicală nr. 
2823/08.11.2010 întocmit de Institutul Naţional de Expertiză Medicală şi 
Recuperare a Capacităţii de Muncă din care reiese că partea vătămată M.D. a fost 
diagnosticată cu deficienţă globală medie prin tulburări în metabolismul cerebral şi 
tulburări locomotorii, prezentând 50% incapacitate adaptivă şi 50% capacitate de 
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muncă pierdută, ţinând cont de principiul reparării integrale a prejudiciului, 
instanţa va obliga inculpatul în solidar cu partea responsabilă civilmente SC A.I. 
SRL şi alături de asigurătorul S.C. E.A.R. S.A. la plata unei  prestaţii periodice, 
lunare, în cuantum de 600 lei în favoarea părţii  civile M.D., de la  data  pronunţării 
prezentei  hotărâri până la redobândirea capacităţii de  muncă. 

Referitor la restul daunele materiale pretinse de partea vătămată M.D., 
principiul "actori incumbit probatio" expres prevăzut de legiuitor prin dispoziţiile 
art.1169 C.civ. presupune ca cel ce face o propunere înaintea judecăţii este obligat 
a dovedi. Ori, în speţă, partea vătămată nu au făcut dovada celorlalte pretenţii 
solicitate, astfel că acestea vor fi  respinse ca neîntemeiate. 

In ceea ce priveste daunele morale, fata de natura leziunilor suferite de partea 
civila, ce au determinat imobilizarea partii vatamate pe o durata mare de timp, 
resimtindu-se si dupa acest interval de timp si ramanand in continuare cu sechele si 
suportand dureri, instanta va aprecia ca pentru disconfortul fizic si suferinta partii 
civile suma de 100.000 lei este in masura sa compenseze aceste suferinte, urmand 
ca restul pretentiilor solicitate cu acest titlu sa fie respinse ca neintemeiate. 

Conform adresei nr. 24506 din 09.10.2009 partea civilă Spitalul Clinic 
Judeţean de Urgenţă Constanţa a efectuat cu titlu de daune materiale cheltuieli pe 
durata spitalizării părţii civile M.D. în perioada 02.11-12.12.2007 cheltuieli în 
cuantum de 9258 lei, astfel că se va dispune obligarea inculpatul M.I. în solidar cu 
partea responsabilă civilmente SC A.I. SRL şi alături de  asigurătorul S.C. E.A.R. 
S.A. la plata acestei sume. 

Împotriva acestei hotărâri au declarat recurs asiguratorul S.C. A.A. S.A. şi 
partea responsabilă civilmente S.C. A.I.T. S.R.L. 

În dezvoltarea motivelor de recurs ale asiguratorului S.C. A.A. S.A. (fostă 
E.R.A.R. S.A.) s-a solicitat admiterea recursului, casarea în parte a sentinţei şi 
rejudecând, respingerea acţiunii civile a părţii civile M.D., întrucât aceasta a dat 
declaraţie notarială prin care a renunţat la pretenţiile civile, fiind despăgubită de 
asigurator cu suma de 50.000 euro. 

 În dezvoltarea motivelor de recurs ale părţii responsabile civilmente S.C. 
A.I.T. S.R.L. s-a solicitat admiterea recursului, casarea hotărârii şi respingerea în 
totalitate a pretenţiilor civile formulate de M.D., prejudiciul fiind integral 
recuperat, despăgubirile date de asigurator fiind chiar mai mari decât cele acordate 
de instanţă. 

 În recurs, asiguratorul a depus la dosar, în copie, o declaraţie notarială a 
părţii civile M.D. din data de 20.10.2009, o declaraţie notarială a părţii civile M.D. 
din data de 05.11.2009 şi un ordin de plată. 

 Deşi legal citat, inculpatul nu s-a prezentat în faţa instanţei de recurs. 
 Examinând hotărârea recurată în raport de motivele de recurs şi de actele şi 

lucrările dosarului, Curtea constată că cele două recursuri formulate în cauză sunt 
fondate, pentru următoarele: 

 Din examinarea motivelor de recurs invocate, Curtea constată că recursurile 
formulate vizează doar soluţionarea laturii civile a cauzei, nefiind aduse critici cu 
privire la modalitatea de soluţionare a laturii penale. 

 În ceea ce priveşte soluţionarea laturii civile, Curtea reţine că în civil 
operează principiul disponibilităţii părţilor. 
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 Din declaraţia notarială a părţii civile M.D. din data de 20.10.2009, Curtea 
constată că partea civilă M.D. a precizat că „în cazul în care voi primi de la 
E.R.A.R. S.A. suma de 50.000 euro în contul ….. cu titlu de despăgubiri 
morale şi materiale pentru accidentul auto din data de 02.11.2007, mă oblig să 
renunţ la pretenţiile reprezentând daune materiale şi morale pretinse 
societăţii de asigurări E.R.A.R. S.A. formulate în dosarul penal nr. 
8164/212/2009 al Judecătoriei Constanţa, nemaiavând nici o pretenţie de 
natură civilă (morală sau materială) faţă de societatea de asigurări sus 
menţionată”. 

Ulterior, ca urmare a plăţii la data de 02.11.2009 de către asigurator a 
echivalentului în lei a sumei de 50.000 euro în contul indicat de către partea civilă 
M.D., partea civilă M.D. a dat o declaraţie notarială la data de 05.11.2009, Curtea 
constatând că această parte civilă a menţionat în mod expres că „renunţ la 
pretenţiile civile, atât materiale cât şi morale formulate împotriva E.R.A.R. 
S.A. în dosarul penal nr. 8164/212/2009 al Judecătoriei Constanţa şi nu mai 
solicit nici o despăgubire de la E.R.A.R. S.A. pentru accidentul auto din data 
de 02.11.2007”. 

Curtea mai reţine că la termenul din data de 04.10.2011 partea civilă M.D. 
arată că a primit suma de 50.000 euro doar pentru operaţia de la picior, însă pentru 
celelalte cheltuieli nu i s-a acordat nimic. 

Curtea apreciază însă că această susţinere a părţii civile M.D. încalcă 
principiul disponibilităţii care guvernează soluţionarea acţiunii civile, aceasta 
menţionând în acest sens în mod expres în faţa unui notar public la data de 
02.11.2009 că: „renunţ la pretenţiile civile, atât materiale cât şi morale 
formulate împotriva E.R.A.R. S.A. în dosarul penal nr. 8164/212/2009 al 
Judecătoriei Constanţa şi nu mai solicit nici o despăgubire de la E.R.A.R. S.A. 
pentru accidentul auto din data de 02.11.2007”. 

Prin urmare, Curtea constată că, în mod injust, instanţa de fond a obligat 
inculpatul M.I. în solidar cu partea responsabilă civilmente SC A.I. SRL şi alături 
de asigurătorul S.C. E.R.A.R. S.A. (asigurătorul urmând să răspundă în limita 
plafonului legal) la plata sumei de 72.893,33 lei cu titlu de daune materiale şi 
100.000 lei cu titlu de daune morale, în favoarea părţii civile M.D., atâta timp cât 
această parte civilă renunţase la toate pretenţiile civile ca urmare a primirii sumei 
de 50.000 euro. 

Faţă de ansamblul considerentelor expuse, în baza art.38515 pct.2 lit.”d” cod 
procedură penală, Curtea va admite recursurile declarate de către asiguratorul S.C. 
A.A. S.A. şi partea responsabilă civilmente S.C. A.I.T. S.R.L, va extinde efectele 
recursului şi în ceea ce-l priveşte pe inculpatul M.I., potrivit art.385/7, va casa în 
parte hotărârea recurată şi, rejudecând, va respinge ca nefondată acţiunea civilă 
formulată de partea civilă M.D. în contradictoriu cu inculpatul M.I., în solidar cu 
partea responsabilă civilmente şi asigurătorul de răspundere civilă.  

Conform art.192 alin.3 cod procedură penală, cheltuielile judiciare avansate 
de către stat vor rămâne în sarcina statului. 

Dosar nr. 8164/212/2009 
Decizia penală nr. 882/P/04.10.2011 

Judecător redactor Dan Iulian Nastase 
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          18. Respingerea revocării liberării provizorii sub control judiciar 
şi a cererii de luare a măsurii arestării preventive. Incălcarea art. 290 
Cod procedură penală vizând publicitatea şedinţei de judecată privind 
cererea de revocare a liberării provizorii sub control judiciar. 

 
Dacă cererea de luare a măsurii preventive faţă de persoana juridică se soluţiona prin 

încheiere în cameră de consiliu, potrivit art. 4795 alin. 4 cod pr. penală, printr-o încheiere 
atacabilă cu recurs in 3 zile de la pronunţare sau de la comunicare, la cererea procurorului, în 
ce priveşte propunerea de revocare a liberării provizorii, judecarea acestei cereri se impunea a 
fi efectuată pe timpul urmăririi penale, potrivit disp. art. 16010 cod pr. penală, cu respectarea 
dispoziţiilor privind publicitatea şedinţei de judecată, întrucât în conţinutul secţiunii V din Titlul 
IV al Părţii Generale a Codului de procedură penală, nu există nici o normă procedurală care 
să deroge cu titlu special de la regula generală prev. de art. 290 cod pr. penală. 

În cauză nu sunt incidente dispoziţiile art. 1491 alin. 4 cod pr. penală, întrucât cererea 
vizează analizarea unei măsuri procesuale (dispunerea sau revocarea liberării provizorii) şi nu 
vizează luarea măsurii arestării preventive tratată ca măsură preventivă, câtă vreme arestarea 
preventivă dispusă iniţial faţă de inculpat, nu fusese revocată, înlocuită cu altă măsură şi nici nu 
era încetată. 

 
Art. 290 Cod procedură penală 

 
 Tribunalul Constanţa, prin încheierea de şedinţă nr. 68 din 7 iulie 2011, 
pronunţată în dosarul penal nr. 9806/118/2011, a respins excepţia nelegalei sesizări 
a instanţei. 

 În baza art.160 ind.10 Cod proc. pen., a respins ca nefondată cererea 
formulată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanţa, de revocarea  liberării 
provizorii sub control judiciar şi arestare preventivă a inculpatului D.V. 

În baza art.479 ind.5 alin. 4 Cod proc. pen. rap. la art.479 ind.5 alin.1 lit. e  
în ref.la art.479 ind.5 alin.3 Cod proc. pen., a respins ca nefondată cererea 
formulată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanţa, de luare a măsurii 
preventive a interzicerii de a desfăşura activităţi de natura celor în exerciţiu sau cu 
ocazia cărora a fost comisă infracţiunea, pe o durată de 60 de zile, faţă de SC 
D.I.E. SRL, cu sediul social în Constanţa, Aleea M. 

Pentru a pronunţa această încheiere, instanţa de fond a reţinut următoarele: 
          Inculpatul D.V. a fost arestat preventiv, în perioada 14 decembrie 2010 - 26 
ianuarie 2011 când, prin decizia penală nr. 94 din 26 ianuarie 2011 a Tribunalului 
Constanţa, pronunţată în dosarul penal nr. 1354/212/2011, s-a admis recursul 
declarat de inculpatul D.V. împotriva încheierii de şedinţă din data de 24 ianuarie 
2011 pronunţată de Judecătoria Constanţa în dosarul nr. 1354/212/2011, s-a dispus 
admiterea cererii de liberare provizorie sub control judiciar formulată de inculpat şi 
punerea de îndată în libertate provizorie sub control judiciar a acestuia. 
            Ulterior, prin ordonanţa nr. 874/P/2010 din 1 februarie 2011 a Parchetului 
de pe lângă Tribunalul Constanta, ca urmare a reunirii dosarului nr. 128D/P/2010 
al D.I.I.C.O.T. - Serviciul Teritorial Constanta, s-a dispus: extinderea cercetărilor 
penale faţă de inculpatul D.V. pentru infracţiunile prev. de disp. art. 2961 alin. 1 
lit. 1 din Legea 571/2003 cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal, art. 270 alin. 3 din 
Legea 86/2006 cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal şi art. 295 lit. a Cod penal cu 
aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal, toate cu aplic. art. 33 lit. a Cod penal; 
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începerea urmăririi penale faţă de inculpatul D.V. pentru săvârşirea infracţiunii 
continuate de speculă prev. de art. 295 lit. a Cod penal cu aplic. art. 41 alin. 2 
Cod penal; punerea în mişcare a acţiunii penale faţă de inculpatul D.V. pentru 
săvârşirea infracţiunii prev. de disp. art. 295 lit. a Cod peal cu aplic. art. 41 alin. 
2 Cod penal. 
          Prin ordonanţa nr. 874/P/2010 din 3 iunie 2011 a Parchetului de pe lângă 
Tribunalul Constanţa, în temeiul disp. art. 238 Cod procedură penală, art. 228 alin. 
1 Cod procedură penală şi art. 235 Cod procedură penală s-a dispus:  extinderea 
cercetărilor penale faţă de făptuitorul D.V. sub aspectul săvârşirii infracţiunii de 
înşelăciune prev. de disp. art. 215 alin. 1,2 şi 5 Cod penal în cond. art. 41 alin. 2 
Cod penal şi faţă de făptuitorii N.P. şi N.E. sub aspectul săvârşirii infracţiunii prev. 
de disp. art. 215 alin. 1 şi 2 Cod penal în cond. art. 215 alin. 1 şi 2 Cod penal în 
cond. art. 41 alin. 2 Cod penal; extinderea cercetărilor penale faţă de SC D.I.E. 
SRL Constanţa pentru săvârşirea infracţiunilor prev. de art. 2961 alin. 1 lit. 1 din 
Legea 571/2003 cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal, art. 270 alin. 3 din Legea 
86/2006 cu aplic, art. 41 alin. 2 Cod penal şi art. 295 lit. a Cod penal cu aplic. art. 
41 alin. 2 Cod penal şi art. 215 alin. 1,2 şi 5 Cod penal cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod 
penal, toate cu aplic. art. 33 lit. a Cod penal şi faţă de SC C.A. SRL, pentru 
săvârşirea infracţiunilor prev. de disp. art. 2961 alin. 1 lit. 1 din Legea 571/2003, 
art. 270 alin. 3 din Legea 865/2006 şi art. 215 alin. 1, 2 şi 5 Cod penal;începerea 
urmăririi penale şi punerea în mişcare a acţiunii penale faţă de inculpatul D.V. 
pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune prev. de disp. art. 215 alin. 1, 2 şi 5 
Cod penal în cond. art. 41 alin. 2 Cod penal şi începerea urmăririi penale faţă de 
învinuiţii N.P. şi N.E. sub aspectul săvârşirii infracţiunii de înşelăciune prev. de 
disp. art. 215 alin. 1 şi 2 Cod penal în cond. art. 41 alin. 2 Cod penal; începerea 
urmăririi penale faţă de persoanele juridice SC D.I.E. SRL Constanta, pentru 
infracţiunile prev. de art. 2961 alin. 1 lit. 1 din Legea 571/2003 cu aplic. art. 41 
alin. 2 Cod penal, art. 270 alin. 3 din Legea 86/2006 cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod 
penal şi art. 295 lit. a Cod penal cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal şi art. 215 alin. 
1, 2 şi 5 Cod penal cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal, toate cu aplic, art. 33 lit. a 
Cod penal şi SC C.A. SRL, pentru săvârşirea infracţiunilor prev. de disp. art. 296' 
alin. 1 lit. 1 din Legea 571/2003, art. 270 alin. 3 din Legea 865/2006 şi art. 215 
alin. 1,2 şi 5 Cod penal. 
        La data de 4 iulie 2011, cu prilejul percheziţiei domiciliare efectuate în baza 
autorizaţiei emise de Tribunalul Constanţa, la locaţia din strada I.B., la imobilul 
situat între numerele 13 şi 15 precum şi în autovehiculul cu numărul de 
înmatriculare …, organele judiciare au găsit un număr total de 2238 pachete de 
ţigări de diferite mărci, netimbrate sau purtând marcaje emise de autorităţile din 
Republica Moldova. 
        Totodată, au fost identificate persoane care se prezentaseră la depozitul SC 
D.I.E. SRL Constanţa, amplasat pe str. I.B. pentru a achiziţiona ţigările puse în 
vânzare, fără respectarea dispoziţiilor legale de către inculpatul D.V. S-a procedat 
la audierea a cinci dintre acestea, respectiv a martorilor D.E., T.S., A.D.D., M.C., 
C.C.J. şi s-a stabilit că persoanele identificate erau cumpărători de ţigarete 
netimbrate acestea susţinând că aveau cunoştinţă de existenţa acestei locaţii 
întrucât au cumpărat ţigări şi cu alte prilejuri. 
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          Constatările din data de 4 iulie 2011 au determinat extinderea cercetărilor 
penale, începerea urmăririi penale faţă de învinuitul D.V. şi SC D.I.E. SRL 
Constanţa şi punerea în mişcare a acţiunii penale faţă de inculpatul D.V. pentru 
infracţiunile continuate prev. de art. 2961 alin. 1 lit. 1 din Legea 571/2003 cu aplic. 
art. 41 alin. 2 Cod penal, art. 270 alin. 3 din Legea 86/2006 cu aplic. art. 41 alin. 2 
Cod penal şi art. 295 lit. a Cod penal cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal şi art. 215 
alin. 1,2 şi 5 Cod penal cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal, toate cu aplic. art. 33 lit. 
a Cod penal, inclusiv pentru actele materiale din ziua de 4 iulie 2011, prin 
ordonanţa nr. 874/P/2010 din 4 iulie 2011, h. 1300 a Parchetului de pe lângă 
Tribunalul Constanţa. 
         La data de 5 iulie 2011, organele de poliţie judiciară l-au identificat pe 
inculpatul D.V. la depozitul SC D.I.E. SRL Constanţa, la ora 930, în timp ce 
comercializa ţigarete netimbrate sau timbrate cu marcaje emise de autorităţile din 
Republica Moldova. Ca urmare a verificărilor efectuate în depozitul amintit 
anterior, s-au depistat 110 pachete ţigări marca CAPITAL, fără timbru, 10 pachete 
ţigări marca PALL MALL, cu timbru de Republica Moldova, 10 pachete marca 
WINSTON, cu timbru de Republica Moldova, 2 pachete marca PALL MALL 
BLUE cu timbru de Republica Moldova precum şi suma de 2.055 lei. 
           Constatările din data de 5 iulie 2011 au determinat extinderea cercetărilor 
penale, începerea urmăririi penale faţă de învinuitul D.V. şi SC D.I.E. SRL 
Constanţa şi punerea în mişcare a acţiunii penale faţă de inculpatul D.V. pentru 
infracţiunile continuate prev. de art. 296' alin. 1 lit. 1 din Legea 571/2003 cu aplic. 
art. 41 alin. 2 Cod penal, art. 270 alin. 3 din Legea 86/2006 cu aplic. art. 41 alin. 2 
Cod penal şi art. 295 lit. a Cod penal cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal şi art. 215 
alin. 1, 2 şi 5 Cod penal cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal, toate cu aplic. art. 33 lit. 
a Cod penal, inclusiv pentru actele materiale din ziua de 5 iulie 2011, prin 
ordonanţa nr. 874/P/2010 din 5 iulie 2011, h. 1500 a Parchetului de pe lângă 
Tribunalul Constanţa. 
          Totodată, prin ordonanţa nr. 874/P/2010 din 6 iulie 2011 a Parchetului de pe 
lângă Tribunalul Constanţa, în temeiul disp. art. 235 Cod procedură penală, s-a 
dispus punerea în mişcare acţiunii penale faţă de SC D.I.E. SRL Constanţa pentru 
săvârşirea infracţiunilor prev. de art. 296 alin. 1 lit. 1 din Legea 571/2003 cu aplic, 
art. 41 alin. 2 Cod penal, art. 270 alin. 3 din Legea 86/2006 cu aplic. art. 41 alin. 2 
Cod penal şi art. 295 lit. a Cod penal cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal şi art. 215 
alin. 1,2 şi 5 Cod penal cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal, toate cu aplic. art. 33 lit. 
a Cod penal. 
         Ca modalitate de săvârşire a infracţiunii de înşelăciune, în sarcina 
inculpatului D.V. şi a persoanei juridice SC D.I.E. SRL Constanţa, s-a reţinut 
săvârşirea infracţiunii de înşelăciune continuată în forma agravantă prev. de disp. 
art. 215 alin. 1, 2 şi 5 Cod penal cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal constând în 
aceea că, în baza rezoluţiei infracţionale unice, în mod repetat, în perioada 10 
februarie 2010 - 5 iulie 2011 a achiziţionat în scop de revânzare, a deţinut, 
transportat sau comercializat cantităţi de ţigări care contraveneau dispoziţiilor 
legale pentru deţinere pe teritoriul României, fără plata accizelor şi prejudicierea 
bugetului de stat cu suma de aprox. 1.573.779 lei. 
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          S-a solicitat revocarea liberării provizorii sub control judiciar şi arestarea 
preventivă a inculpatului, invocându-se temeiurile prevăzute de art.148 alin.1 lit.c 
şi f Cod proc.pen., respectiv: există date că acesta pregăteşte săvârşirea unei noi 
infracţiuni; a săvârşit o infracţiune pentru care legea prevede pedeapsa închisorii 
mai mare de 4 ani şi există probe  că lăsarea sa în libertate prezintă un pericol 
concret pentru ordinea publică. 
          S-a motivat că, deşi a beneficiat de măsura provizorie a liberării sub control 
judiciar, inculpatul D.V. a continuat să desfăşoare activităţi ilicite de 
comercializare, în incinta spaţiilor SC D.I.E. SRL Constanţa, a ţigaretelor 
netimbrate sau purtând marcaje ale autorităţilor din Republica Moldova în scopul 
obţinerii de foloase materiale injuste, prin sustragerea de la plata accizelor către 
bugetul de stat. 
          Potrivit art.160 ind.10 alin.1  lit.a, b Cod proc.pen.,liberarea provizorie sub 
control judiciar poate fi revocată dacă: se descoperă fapte sau împrejurări ce nu au 
fost cunoscute la data admiterii cererii de liberare provizorie şi care justifică 
arestarea învinuitului sau inculpatului; învinuitul sau inculpatul nu respectă cu rea 
– credinţă obligaţiile ce-i revin potrivit art.160 ind.2 alin.3, alin.3 ind.1 şi art.160 
ind.4 alin.2 Cod proc.pen.sau încearcă să zădărnicească aflarea adevărului ori 
săvârşeşte din nou, cu intenţie, o infracţiune pentru care este urmărit şi judecat. 
       Articolul 143 Cod proc. pen. prevede posibilitatea luării măsurii arestării 
preventive  numai dacă există probe ca elemente de fapt care servesc la constatarea 
existenţei sau inexistenţei unei infracţiuni, la identificarea făptuitorului sau indicii 
temeinice că s-a săvârşit o faptă prevăzută de legea penală, adică din datele 
existente în cauză rezultă presupunerea că persoana faţă de care se efectuează 
urmărirea penală, a săvârşit fapta. 
           Art. 5 lit.c din Convenţia europeană a drepturilor omului condiţionează 
legalitatea privării de libertate de existenţa unor motive verosimile, temeinice, că s-
a săvârşit sau că se va săvârşi o infracţiune sau autorul va fugi după săvârşirea unei 
infracţiuni. 
           În cauza de faţă, instanţa nu poate verifica existenţa indiciilor temeinice de 
comitere a faptelor în legătură cu care se solicită revocarea liberării provizorii sub 
control judiciar şi arestarea preventivă a inculpatului, prin raportare la o perioadă 
de referinţă, întrucât materialul probator existent la dosar nu oferă date cu privire la  
activitatea infracţională  pretins comisă, chiar dacă se vorbeşte de caracterul 
continuat al acesteia,ci doar indicii că ar fi implicat în desfăşurarea unor activităţi 
comerciale iar faptele şi probele la care se referă procurorul  în cuprinsul sesizării, 
care au făcut obiectul controlului judecătoresc, la o dată anterioară, în dosarul 
nr.45306/212/2010 al Judecătoriei Constanţa, de arestare preventivă, nu mai pot fi 
analizate şi în prezentul dosar.  
         În ceea ce priveşte infracţiunile de contrabandă, speculă şi înşelăciune, 
prevăzute de art.295 lit.a Cod penal, art.270 alin.3 din Legea nr.85/2006 şi art.215 
alin.1,2 şi 5 Cod penal, nu se poate susţine că sunt îndeplinite cerinţele legii 
referitoare la existenţa indiciilor temeinice că s-ar fi săvârşit, în referire la  actele 
materiale din datele de 4 şi 5 iulie 2011, în condiţiile în care împrejurările faptice 
invocate nu sunt susţinute de mijloacele de probă administrate, nerezultând în ce au 
constat acţiunile de contrabandă, speculă  şi  în ce modalitate  a fost  indus în 
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eroare statul - prin Ministerul Finanţelor - în acelaşi timp, în sesizarea parchetului 
se face referire la infracţiunea de evaziune fiscală pentru fapta încadrată în  
infracţiunea de înşelăciune.  
        Inculpatul,  fiind  audiat, a dat explicaţiile necesare cu privire la ţigările care 
s-au găsit în locaţiile aparţinând SC D.I.E. SRL şi SC C.A. SRL, la 04.07.2011 şi 
la 05.07.2011, declaraţii care trebuiau verificate prin audierea mai multor persoane 
şi alte mijloace de probă obiective, pentru clarificarea situaţiei de fapt şi aflarea 
adevărului. 
         Totodată, în lipsa altor probe ori indicii suplimentare, nu rezultă date că 
inculpatul  ar pregăti săvârşirea unei noi infracţiuni, pentru a atrage incidenţa 
art.148 lit.c Cod proc.pen. iar împrejurările faptice conturate de probele 
administrate, nu conduc la demonstrarea unui pericol concret pentru ordinea 
publică, pericol care trebuie să rezulte în mod explicit şi să fie nemijlocit dovedit, 
ori referirile procurorului sub acest aspect sunt pur generice şi fără fundament în 
datele  şi probele  dosarului. 

 De altfel, neexistând indicii temeinice cu privire la săvârşirea faptelor, cu 
atât mai mult nu există probe de genul celor cerute de art.148 alin.1 lit.f Cod 
proc.pen. 
           Liberarea provizorie sub control judiciar, fiind dispusă în anumite condiţii, 
poate fi revocată numai în cazurile prevăzute expres de legiuitor, constatate ca 
fiind incidente de către judecător, ca urmare fie a descoperirii unor fapte sau 
împrejurări ce nu au fost cunoscute la data admiterii cererii de liberare provizorie şi 
care justifică arestarea inculpatului, deci a unui motiv obiectiv, fie că inculpatul nu 
respectă, cu rea- credinţă, obligaţiile ce-i revin, potrivit art.160 ind.2 alin.3 şi 3 
ind.1 şi art.160 ind.4 alin.2 Cod proc.pen. sau încearcă să zădărnicească aflarea 
adevărului ori săvârşeşte din nou, cu intenţie, o infracţiune pentru care este urmărit 
sau judecat, deci motive subiective, imputabile inculpatului, consecinţa revocării 
concretizându-se în dispunerea unei alte măsuri procesuale, şi anume arestarea 
preventivă, cu emiterea unui nou mandat de arestare, ca act procedural, aşa încât 
cele două măsuri – revocarea liberării provizorii şi arestarea preventivă - sunt 
indivizibile, conferind astfel un caracter complex instituţiei revocării liberării 
provizorii. 
         Aşadar, instanţa consideră că, pe de o parte, nu s-ar putea verifica incidenţa 
cazurilor de revocare a liberării provizorii în mod distinct de luarea măsurii 
arestării preventive care, la rândul său, presupune examinarea îndeplinirii unor 
condiţii speciale, şi anume cele prevăzute de art.143 şi art.148 Cod proc.pen., dar şi 
cele generale, iar pe de altă parte, şi faţă de faza procesuală în care are loc 
posibilitatea revocării liberării provizorii, şi anume fie în cursul urmăririi penale, 
fie în cursul judecăţii. Mai mult, judecarea cererii de revocare a liberării provizorii 
şi luarea măsurii arestării preventive în situaţia constatării incidenţei unuia din 
cazurile de revocare nu poate avea loc distinct de faza sau chiar stadiul procesual 
în care se află cauza deoarece, prin finalitatea sa, revocarea liberării provizorii este 
o măsură dispusă în scopul bunei desfăşurări a procesului penal, indiferent de faza 
în care se află acesta, ceea ce implică o examinare a tuturor condiţiilor ce 
guvernează judecata referitoare la o asemenea cerere şi în funcţie de faza 
procesuală a fondului cauzei. 
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         Raportat la datele cauzei, din verificarea actelor dosarului, nu sunt date că 
inculpatul D.V., cu rea-credinţă, nu şi-a îndeplinit ori s-a sustras de la obligaţiile 
ce-i revin (în speţă, obligaţia de a nu depăşi limita teritorială a mun.Constanţa, de a 
se prezenta la organul de urmărire penală sau la  instanţă ori de câte ori este 
chemat, de a se prezenta la organul de poliţie din raza teritorială de domiciliu, 
conform programului de supraveghere întocmit de organul de poliţie, să nu îşi 
schimbe locuinţa fără încuviinţarea instanţei, să nu se apropie de martorii din dosar 
şi să nu comunice cu aceştia, să nu deţină, să nu folosească şi să nu poarte nici o 
categorie de arme). Reaua-credinţă nu se prezumă, ea trebuie dovedită prin 
informaţiile culese de organul judiciar însărcinat cu supravegherea executării 
măsurii, judecătorului sau instanţei de judecată revenindu-i obligaţia de a aprecia 
dacă nerespectarea obligaţiilor s-a produs sau nu cu rea-credinţă. 
         Informaţiile cu privire la încălcarea obligaţiilor impuse trebuie prezentate de 
organul de poliţie desemnat să supravegheze executarea măsurii, iar instanţa, în 
urma verificării împrejurărilor în care s-a produs nerespectarea  măsurii, urmează 
să constate dacă aceasta s-a produs cu rea-credinţă, ori dosarul cauzei nu relevă  
informaţii în sensul că inculpatul nu şi-a îndeplinit ori că s-a sustras de la 
obligaţiile stabilite, nici împrejurări precum că acesta ar fi încercat  în vreun fel să 
influenţeze negativ probatoriul şi, astfel,   să zădărnicească aflarea adevărului, că ar 
continua activitatea infracţională, nu s-au descoperit fapte sau împrejurări ce nu au 
fost cunoscute la data admiterii cererii de liberare provizorie şi care  să justifică 
arestarea, situaţii care ar atrage revocarea liberării provizorii, potrivit art.160 
ind.10 alin.1 lit.a şi b Cod penal. 
        De asemenea, din probele existente la dosarul cauzei, invocate în cererea 
parchetului, nu rezultă motive  temeinice care să justifice presupunerea rezonabilă 
că SC D.I.E. SRL Constanţa a săvârşit infracţiunile pentru care se efectuează 
urmărirea penală, astfel încât să fie necesară, pentru buna desfăşurare a procesului 
penal, luarea măsurii preventive a interzicerii de a desfăşura activităţi de natura 
celor în exerciţiu sau cu ocazia cărora a fost comisă infracţiunea, prevăzută de 
art.479 ind.5alin.1 lit.e  Cod proc.pen. 
        În ceea ce priveşte aspectele de nelegalitate invocate de apărare (nelegala 
sesizare a instanţei, cererea fiind formulată şi semnată de primul procuror şi nu de 
procurorul de caz, neascultarea inculpatului înainte de sesizarea instanţei, 
inadmisibilitatea cererii vizându-l pe inculpat), care ar atrage sancţiunea nulităţii 
absolute, nu pot fi luate în considerare. 

În termen legal, împotriva acestei încheieri a declarat recurs Parchetul de pe 
lângă Tribunalul Constanţa, criticând-o pentru nelegalitate, in sensul greşitei 
respingeri a cererii de revocare a liberării provizorii sub control judiciar faţă de 
inculpatul D.V. şi totodată a greşitei respingeri a cererii de luare a măsurii 
preventive faţă de persoana juridică SC D.I.E. SRL. 

Verificând încheierea recurată în ansamblu in fapt şi în drept şi prin prisma 
criticilor formulate, curtea constată că recursul declarat de procuror este fondat 
fiind însă incidente alte cauze de casare decât cele invocate. 

Astfel, se constată că propunerea formulată de procuror vizând revocarea 
liberării provizorii sub control judiciar faţă de inculpatul D.V. şi a cererii de luare a 
măsurii preventive faţă de persoana juridică, au fost soluţionate in Camera de 
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Consiliu, nefiind respectate dispoziţiile legale vizând publicitatea şedinţei de 
judecată, prevăzute de art. 290 cod pr. penală. 

Dacă în ce priveşte cererea de luare a măsurii preventive faţă de persoana 
juridică, aceasta se soluţiona prin încheiere în cameră de consiliu, potrivit art. 4795 
alin. 4 cod pr. penală, printr-o încheiere atacabilă cu recurs in 3 zile de la 
pronunţare sau de la comunicare, la cererea procurorului, în ce priveşte propunerea 
de revocare a liberării provizorii, judecarea acestei cereri se impunea a fi efectuată 
pe timpul urmăririi penale, potrivit disp. art. 16010 cod pr. penală, cu respectarea 
dispoziţiilor privind publicitatea şedinţei de judecată, întrucât în conţinutul 
secţiunii V din Titlul IV al Părţii Generale a Codului de procedură penală, nu 
există nici o normă procedurală care să deroge cu titlu special de la regula generală 
prev. de art. 290 cod pr. penală. 

În cauză nu sunt incidente dispoziţiile art. 1491 alin. 4 cod pr. penală, 
întrucât cererea vizează analizarea unei măsuri procesuale (dispunerea sau 
revocarea liberării provizorii) şi nu vizează luarea măsurii arestării preventive 
tratată ca măsură preventivă, câtă vreme arestarea preventivă dispusă iniţial faţă de 
inculpat, nu fusese revocată, înlocuită cu altă măsură şi nici nu era încetată. 

În aceste condiţii, faţă de cererea de revocare a liberării provizorii, prima 
instanţă se impunea a o soluţiona prin încheiere, atacabilă cu recurs in 24 de ore de 
la pronunţare. 

Ca atare, curtea constată incidenţa cazului de casare prev. de art. 3859 pct. 4 
cod procedură penală, neregularitatea constatată neputând fi acoperită potrivit art. 
197 alin. 2 cod pr. penală şi urmând a atrage sancţiunea nulităţii hotărârii 
pronunţate şi pe cale de consecinţă, admiterea recursului, casarea hotărârii recurate 
şi trimiterea cauzei la rejudecare cu respectarea dispoziţiilor privind publicitatea 
şedinţei de judecată. 

În condiţiile în care cele două cereri formulate prin acelaşi înscris de către 
procuror, se judecă împreună potrivit regulilor privind conexitatea, dispoziţiile privind 
publicitatea şedinţei de judecată se extind şi asupra soluţionării cererii conexe şi impun şi 
rejudecarea acesteia de către aceeaşi instanţă. 

Dosar nr. 788/36/2011 
Decizia penală nr. 656/P/14.07.2011 

Judecător redactor Marius Epure 
 

          19. Greşita aplicare a pedepsei accesorii a interzicerii unor 
drepturi, in condiţiile in care pedeapsa principală este amenda. 
 

În art. 3201 alin. 7 C. pr. pen. se prevede că inculpatul beneficiază de reducerea cu o 
treime a limitelor de pedeapsă prevăzute de lege, în cazul pedepsei închisorii, şi de reducerea 
cu o pătrime a limitelor de pedeapsă prevăzute de lege, în cazul pedepsei amenzii.  

Întrucât infracţiunea prev. de art. 64 lit. m) din OUG nr.23/2008 este sancţionată cu 
pedeapsa amenzii penale, urmare aplicării dispoziţiilor art. 3201 alin. 7 C. pr. pen., limitele de 
pedeapsă se reduc cu o pătrime, aşa încât minimul special devine 4.500 lei amendă penală, iar 
maximul special devine 7.500 lei amendă penală. 

Potrivit art. 71 alin. 1, 2 C. pen., pedeapsa accesorie constă în interzicerea drepturilor 
prevăzute în art. 64 şi condamnarea la pedeapsa detenţiunii pe viaţă sau a închisorii atrage de 
drept interzicerea drepturilor prevăzute în art. 64 lit. a) - c) din momentul în care hotărârea de 
condamnare a rămas definitivă şi până la terminarea executării pedepsei, până la graţierea 
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totală sau a restului de pedeapsă ori până la împlinirea termenului de prescripţie a executării 
pedepsei. 

De esenţa pedepsei accesorii este faptul că această categorie de pedeapsă penală nu 
poate fi alăturată decât pedepselor principale ale detenţiunii pe viaţă şi închisorii, iar nu şi 
pedepsei principale a amenzii penale. 

 
Art. 64 din OUG nr. 23/2008 

Art. 3201 alin. 7 Cod procedură penală 
 

Prin sentinţa penală nr. 591/267.04.2011 pronunţată de Judecătoria Tulcea în 
dosarul nr. 1235/327/2011 s-au dispus următoarele: 

In baza art. 64 lit. m) din OUG nr.23/2008, cu aplic. art. 3201 Cod procedura 
penala condamna inculpatul P.D., ns. la 06.01.1979 in com. Mahmudia, 
jud.Tulcea, domiciliat in com. Mahmudia, jud.Tulcea, cetăţean român, necăsătorit, 
studii 8 clase, pescar la Asociaţia producătorilor de peşte „N”, fără antecente 
penale, la plata sumei de 4000 lei amendă penală şi interzicerea dreptului de a 
pescui pe o perioadă de un an, pentru savarsirea infractiunii de producere, import, 
deţinere, comercializare sau utilizare a uneltelor de plasă de tip monofilament. 

În baza art.71 C.pen., interzice inculpatului drepturile prevăzute de art.64 
alin.1 lit. a teza a II-a şi lit.b C.pen., pe durata pedepsei. 

In baza art. 64 lit. m) din OUG nr.23/2008, cu aplic. art. 3201 Cod procedura 
penala condamna inculpatul C.T., ns. la 01.04.1953 in com. Dunăvătu de Jos, 
jud.Tulcea, domiciliat in com. Mahmudia, jud.Tulcea, cetăţean român, studii 8 
clase, căsătorit, pescar la Organizatia de Pescari H.R., fără antecedente penale, la 
plata sumei de 4000 lei amendă penală şi interzicerea dreptului de a pescui pe o 
perioadă de un an, pentru savarsirea infractiunii de producere, import, deţinere, 
comercializare sau utilizare a uneltelor de plasă de tip monofilament. 

În baza art.71 C.pen., interzice inculpatului drepturile prevăzute de art.64 
alin.1 lit. a teza a II-a şi lit.b C.pen., pe durata pedepsei. 

Admite in parte cererea de despagubiri civile formulata de catre partea civila 
A.R.B.D.D. Tulcea.  

Obliga inculpatii in solidar la suma de 505,3 lei reprezentand diferenta dintre 
suma cu care A.R.B.D.D. Tulcea  s-a constituit parte civila si contravaloarea a 163 
kg peste specia caras (81,5 lei) care s-a predat cu N.R.C.D. nr. 32 din data de 
17.08.2010 la SC G.C.T.  Tulcea.  

În baza art. 66 alin.1 din OUG nr. 23/2008, va dispune confiscarea unui 
număr de 20 unelte de pescuit monofilament depuse la Camera de Corpuri Delicte 
a I.J.P.F. Tulcea cu dovada seria AB nr. …/05.01.2011, cele doua rame din lemn, 
ambarcatiunea din fibră de sticlă cu nr. de rol 060053, un motor de barcă 
YAMAHA de 15 CP in 4 timpi cu seria F15CMH – 6AGK/S/1004667 şi un 
rezervor din plastic cu o capacitate de 25 litri. 

În baza art. 66 alin.2 din OUG nr. 23/2008, va dispune confiscarea cantităţii 
de 163 kg. peşte ridicată de la inculpaţi şi în baza art. 66 alin.3 din OUG nr. 
23/2008, va dispune virarea de către custodele SC G.C.T. Tulcea, a sumei de 81.5 
lei către bugetul de stat. 
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În baza art.191 alin. 2 C.proc.pen., obligă pe inculpatul P.D. la plata sumei 
de 130 lei, cheltuieli judiciare avansate de stat (din care 50 lei cheltuieli judiciare 
din faza de urmarire penala).  

În baza art.191 alin.2 C.proc.pen., obligă pe inculpatul C.T. la plata sumei de 
130 lei, cheltuieli judiciare avansate de stat (din care 50 lei cheltuieli judiciare din 
faza de urmarire penala). 

Pentru a pronunţa această hotărâre prima instanţă a reţinut că la termenul din 
data de 19.04.2011 inculpaţii au solicitata aplicarea dispoziţiilor art. 3201 C. pr. 
pen. privind judecata în cazul recunoaşterii, cerere încuviinţată de instanţa. 

Instanţa a reţinut că din întreg materialul probator rezulta ca in urma unei 
acţiuni pe linia combaterii acţiunilor de braconaj piscicol desfăşurate de către 
organele de poliţie din cadrul Serviciul Politiei Delta Dunarii pe Lacul Gorgova, 
numiţii P.D. si C.T. au fost depistaţi in timp ce scoteau 20 de setci monofilament 
din apa, avându-le deja in ambarcaţiune cu captura in ele. 

 După ce au scos uneltele de pescuit din apă, cele două persoane au fost 
identificate, fiind vorba de inculpaţii P.D. si C.T., care au relatat faptul ca la 
începutul lunii august 2010, au găsit pe malul gârlei Filatului 20 setci monfilament 
infasurate intr-o carpa. In seara zilei de 15.08.2010, întrucât nu se mai prindea 
peste pe Dunare, inculpaţii au luat decizia sa instaleze cele 20 de setci 
monofilament pe Lacul Gorgova, iar a doua zi, in jurul orelor 22:00 fiind surprinşi 
de organele de politie atunci când doreau sa le scoată. In setcile mai sus menţionate 
s-a găsit cantitatea de 163 kg. peste, specia caras, care a fost predata cu NRCD nr. 
32/17.08.2010 la SC G.C.T. Tulcea. Ambarcaţiunea si ramele au fost lăsate in 
custodia lui P.D., iar motorul si rezervorul in custodia lui C.T. 

Situaţia de fapt descrisa s-a stabilit în baza declaraţiile date de către inculpaţi 
coroborate cu procesele verbale de confruntare, de sesizare din oficiu de constatare 
a faptelor, cu procesul verbal de predare la camera de corpuri delicte a celor 20 de 
setci monofilament, a motorului de barcă şi rezervorului de benzină, bărcii din 
fibră şi a ramelor din lemn, cu nota de predare a cantităţii de 163 kg. peşte proaspăt 
capturat de la autori.  

Prin urmare, fapta inculpaţilor care in noaptea de 15/16.08.2010 au deţinut şi 
pescuit cu 20 de setci monofilament cantitatea de 163 kg peste din Lacul Gorgova 
întruneşte din punct de vedere obiectiv şi subiectiv elementele constitutive ale 
infracţiunii prevăzută de art. 64 lit.m) din OUG 23/2008. 

In ceea ce priveste latura civila a cauzei, instanţa a admis in parte cererea de 
despăgubiri civile formulata de către partea civila A.R.B.D.D. Tulcea, obligând 
inculpaţii in solidar la suma de 505,3 lei reprezentând diferenţa dintre suma cu care 
A.R.B.D.D. Tulcea  s-a constituit parte civila si contravaloarea a 163 kg peste 
specia caras (81,5 lei) care s-a predat cu N.R.C.D. nr. 32 din data de 17.08.2010 la 
SC G.C.T.  Tulcea. 

Împotriva sentinţei penale nr. 591/26.04.2011 pronunţată de Judecătoria 
Tulcea în dosarul nr. 1235/327/2011 au declarat recurs inculpaţii P.D. şi C.T., fără 
a indica motivele de recurs. 

Examinând legalitatea şi temeinicia sentinţei penale recurate, din oficiu, 
potrivit art. 3856 alin. 3 C. Pr. Pen., curtea constată că recursurile declarate 
de inculpaţii P.D. şi C.T. sunt fondate. 
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Prima instanţă a stabilit în mod corect starea de fapt, încadrarea juridică şi 
vinovăţia inculpaţilor P.D. şi C.T., fiind îndeplinite condiţiile impuse de art. 345 
alin. 2 C. pr. pen. pentru pronunţarea unei soluţii de condamnare. De altfel, 
inculpaţii P.D. şi C.T. au recunoscut comiterea faptei, solicitând judecarea potrivit 
procedurii prevăzută de art. 3201 C. pr. pen. privind judecata în cazul recunoaşterii 
vinovăţiei, exclusiv pe baza mijloacelor de probă administrate în faza de urmărire 
penală, care în speţa prezentă oferă elemente suficiente pentru stabilirea stării de 
fapt. 

Curtea constată că individualizarea pedepselor principale aplicate 
inculpaţilor corespund criteriilor generale prev. de art. 72 C. pen., dându-se 
eficienţă circumstanţelor reale de comitere a faptei, care imprimă un grad suficient 
de ridicat de pericol social al faptei comise, dar şi datelor personale şi conduitei 
procesuale a inculpaţilor. 

Potrivit art. 72 C. pen., la stabilirea şi aplicarea pedepselor se ţine seama de 
dispoziţiile părţii generale a acestui cod, de limitele de pedeapsă fixate în partea 
specială, de gradul de pericol social al faptei săvârşite, de persoana infractorului şi 
de împrejurările care atenuează sau agravează răspunderea penală. 

În stabilirea unei pedepse care să reflecte scopul şi funcţiile pedepsei, prin 
raportare la aceste criterii generale de individualizare, este necesar a se examina 
cumulativ atât circumstanţele reale de comitere a faptei, cât şi circumstanţele 
personale ale inculpatului. 

Din punct de vedere al circumstanţelor reale de comitere a faptei, se constată 
că inculpaţii au acţionat pe timp de noapte, au instalat un număr important de setci, 
reuşind să prindă cantitatea de 163 kg peşte, consecinţele pentru fondul piscicol 
nefiind neglijabile. 

Din punct de vedere al datelor personale, se constată că inculpaţii nu sunt 
cunoscuţi cu antecedente penale, studii 8 clase, nu sunt căsătoriţi, se ocupau cu 
activitatea de pescuit, au recunoscut săvârşirea faptei. 

Ca atare, din coroborarea tuturor acestor date, curtea apreciază că aplicarea 
unor pedepse egale cu minimul special prevăzut de lege exprimă gradul de pericol 
social al faptei şi  al persoanei inculpaţilor şi este în măsură să asigure atingerea 
scopul şi funcţiile prevăzute de art. 52 C. pen., atât din perspectiva prevenţiei 
generale, cât şi a prevenţiei speciale.  

Curtea observă însă că prima instanţă a reţinut, urmare a aplicării 
dispoziţiilor art. 3201 alin. 7 C. pr. pen., că  limitele speciale ale pedepsei prevăzute 
de lege se reduc cu 1/3, tocmai de aceea a aplicat pedepse de 4.000 lei amendă 
penală (care în opinia primei instanţe ar fi egale cu minimul special redus în 
condiţiile art. 3201 alin. 7 C. pr. pen.), în condiţiile în care minimul special 
prevăzut de lege era de 6.000 lei amendă penală. 

În art. 3201 alin. 7 C. pr. pen. se prevede că inculpatul beneficiază de 
reducerea cu o treime a limitelor de pedeapsă prevăzute de lege, în cazul pedepsei 
închisorii, şi de reducerea cu o pătrime a limitelor de pedeapsă prevăzute de lege, 
în cazul pedepsei amenzii.  

Întrucât infracţiunea prev. de art. 64 lit. m) din OUG nr.23/2008 este 
sancţionată cu pedeapsa amenzii penale, urmare aplicării dispoziţiilor art. 3201 alin. 
7 C. pr. pen., limitele de pedeapsă se reduceau cu o pătrime, aşa încât minimul 
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special devenea 4.500 lei amendă penală, iar maximul special devenea 7.500 lei 
amendă penală. 

În consecinţă, pedepsele principale aplicate inculpaţilor sunt nelegale, în 
condiţiile în care s-au aplicat pedepse de câte 4.000 lei amendă penală, însă 
neregularitatea nu poate fi remediată în recursul inculpaţilor, în considerarea 
dispoziţiilor art. 3858 C. pr. pen. care consacră principiul neagravării situaţiei în 
propria cale de atac. 

Curtea constată că recursurile inculpaţilor sunt fondate, în ceea ce priveşte 
greşita aplicare a pedepsei accesorii a interzicerii unor drepturi. 

Potrivit art. 71 alin. 1,2 C. pen., pedeapsa accesorie constă în interzicerea 
drepturilor prevăzute în art. 64 şi condamnarea la pedeapsa detenţiunii pe viaţă sau 
a închisorii atrage de drept interzicerea drepturilor prevăzute în art. 64 lit. a) - c) 
din momentul în care hotărârea de condamnare a rămas definitivă şi până la 
terminarea executării pedepsei, până la graţierea totală sau a restului de pedeapsă 
ori până la împlinirea termenului de prescripţie a executării pedepsei. 

De esenţa pedepsei accesorii este faptul că această categorie de pedeapsă 
penală nu poate fi alăturată decât pedepselor principale ale detenţiunii pe viaţă şi 
închisorii, iar nu şi pedepsei principale a amenzii penale. 

Drept urmare, este nelegală aplicarea pedepsei accesorii a interzicerii unor 
drepturi, în condiţiile în care pedeapsa principală este amenda penală, aşa încât se 
va dispune înlăturarea pedepselor accesorii aplicate inculpaţilor P.D. şi C.T. 

Pentru aceste considerente, în temeiul art. 38515 pct. 2 lit. d cod procedură 
penală, se vor admite recursurile declarate de inculpaţii P.D. şi C.T. împotriva 
sentinţei penale nr. 591/26.04.2011 pronunţată de Judecătoria Tulcea în dosarul nr. 
1235/327/2011. 

Se va casa în parte sentinţa penală recurată şi, rejudecând, se vor înlătura  
pedepsele accesorii aplicate inculpaţilor. 

În temeiul art. 192 alin. 3 cod procedură penală cheltuielile judiciare 
avansate de către stat în procesul penal vor rămân in sarcina acestuia . 

Se vor menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei penale recurate. 
Dosar nr. 1235/327/2011 

Decizia penală nr. 858/P/26.09.2011 
Judecător redactor Damian Mitea 
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INFRACȚIUNI PREVĂZUTE ÎN LEGI SPECIALE 
 
 
          20. Acțiuni de pescuit în apele teritoriale românești cu unelte de 
pescuit neautorizate in perioada de prohibiție. Măsuri de siguranță. 
Confiscarea specială. Aplicarea art. 118 alin.1, lit. b Cod penal, în 
referire la art. 118 alin. 2, 3 Cod penal. Disproporţia dintre valoarea 
bunului confiscat faţă de natura şi gravitatea infracţiunii. 

 
Pescadorul „C„ a servit nemijlocit la săvârşirea infracţiunii, fiind specializat şi dotat 

pentru recoltarea piscicolă maritimă. 
Dupa cum reiese din înscrisurile cauzei, pescadorul aparţine rudelor inculpatului, 

constituind un bun dedicat unei afaceri de familie, aşa cum rezultă şi din numele ambarcaţiunii. 
În lipsa unui plan de exploatare precis şi detaliat, prin care proprietarul navei să 

încredinţeze exploatarea sa unei alte persoane şi ţinând seama că o parte din aceştia sunt 
înregistraţi în autorizaţia emisă de Ministerul Agriculturii şi Satelor din Republica Turcă şi ca 
membri ai echipajului, se apreciază că proprietarul vasului cunoştea ruta şi activităţile ilicite 
desfăşurate în zona economică exclusivă de către ambarcaţiune şi echipaj. 

Faptul că proprietarii navei sunt de gen feminin, rude cu inculpatul, întărește 
convingerea instanţei că înregistrarea ambarcaţiunii a fost efectuată în scopul disimulării 
proprietarilor reali sau a preconstituirii unui impediment la confiscare. 

 
O.U.G. nr. 23/2008 

Art. 118 alin. 1, lit. b Cod penal in ref. la art. 118 alin. 2, 3 Cod penal 
 

 I. Sentinţa recurată: 
 Prin sentinţa penală nr. 474/06.05.2011, pronunţată de Judecătoria 
Constanţa, în dosarul penal nr. 3143/212/2011 s-a dispus: 

„Ia act că părţile vătămate ANPA şi INCDM ”GA”, nu s-au constituit părţi 
civile în cauză. 

În baza art. 118 lit a C.p. şi art. 66 alin. 2 şi 3 din O.U.G. nr. 23/2008, 
confiscă de la condamnatul C.H., suma de 802,06 lei, reprezentând contravaloarea 
cantităţii de 106 kg peşte, ridicată prin procesul verbal din data de 04.04.2010 de 
către IJPF Constanţa şi predată spre valorificare custodelui SC P.P. SRL, potrivit 
N.I.R. nr. 41/04.04.2010.    

În baza art. 118 lit b C.p. şi art. 66 alin. 1 din O.U.G. nr. 23/2008, confiscă 
de la condamnatul C.H., 225 setci, 46 ave, 1 bucată microfon marca CB 
MICROPHONE, 1 bucată microfon marca YOSAN, 1 bucată microfon marca 
CAROL şi 1 bucată microfon marca SAILOR, ridicate prin procesul verbal 
încheiat la data de 04.04.2010 de către I.J.P.F. Constanţa. 

În baza art 118 lit b C.p. şi art. 66 alin. 1 din O.U.G. nr. 23/2008, confiscă de 
la condamnatul C.H., pescadorul „C 3422TG3195”, pavilion Turcia, înregistrat în 
portul Istanbul, aflat în custodia acestuia şi în proprietatea cetăţenilor turci C.A., 
C.F. şi C.S., împreună cu echipamentele de navigaţie şi accesoriile din dotare, 
ridicat de IJPF Constanţa, potrivit proceselor verbale din data de 04.04.2010. „ 
 Pentru a pronunţa această hotărâre judecătoria a reţinut următoarele: 

La data de 3 aprilie 2010, inculpatul C.H., în calitate de căpitan al navei cu 
pavilion turcesc „C”, a pescuit în apele teritoriale româneşti, cu unelte de pescuit 
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neautorizate, fără a deţine licenţă de pescuit pentru navă şi în perioada de 
prohibiţie. 

În şedinţa de judecată din data de 14.01.2011, în raport de prevederile 
art.3201 alin. 5 C.pr.pen., Judecătoria a dispus disjungerea cauzei sub aspectul 
soluţionării acţiunii civile şi cu privire la confiscarea cantităţii de peşte, a plaselor 
de pescuit şi a pescadorului C. împreună cu aparatura aferentă, formându-se un 
nou dosar cu nr. 3143/212/2011. Acţiunea penală a fost soluţionată prin sentinţa 
penală nr. 474/06.05.2011, prin care s-a pronunţat condamnarea inculpatului C.H., 
în baza recunoaşterii vinovăţiei, pentru infracţiunile prev. de art. art. 64 lit. a, g şi k 
din OUG nr. 23/2008 modificată şi aprobată prin Legea nr. 317/2009. 

In ceea ce priveşte confiscarea navei „C”, inculpatul, prin avocat ales, a 
susţinut că nu se poate lua o asemenea măsură în condiţiile în care, în cauză, nu 
există un prejudiciu reclamat, iar potrivit art. 118 C.p., nu sunt supuse confiscării 
speciale bunurile care au fost folosite la săvârşirea unei infracţiuni, dacă acestea 
aparţin altei persoane decât infractorul şi aceasta nu a cunoscut scopul folosirii lor. 
Totodată s-a mai susţinut că măsura confiscării nu se poate lua asupra bunurilor 
care fac parte din mijloacele de existenţă ale persoanei asupra căreia ar putea opera 
măsura confiscării speciale. In susţinerea acestor concluzii, inculpatul a mai 
invocat şi Decizia nr. 18/2005 a ICCJ, care a statuat că măsura confiscării speciale 
nu se poate lua asupra mijlocului de transport, dacă acesta nu a fost fabricat şi 
destinat săvârşirii efective a infracţiunii, precum şi art. 18 din Legea nr. 17/1990, 
potrivit căruia jurisdicţia penală nu se aplică în zona economică exclusivă a 
României, ci doar în apele teritoriale interioare. Totodată s-a mai susţinut şi că 
valoarea uneltelor de pescuit este vădit disproporţionată faţă de natura şi gravitatea 
infracţiunilor reţinute în sarcina inculpatului. 

Analizând legalitatea şi temeinicia confiscării speciale a pescadorului ”C”, a 
aparaturii aferente, a plaselor de pescuit şi a contravalorii cantităţii de peşte, 
Judecătoria constată că o asemenea măsură se impune a fi luată, având în vedere 
următoarele considerente: 

Prin art. 118 alin. 1 lit. b C.p., legiuitorul a prevăzut că sunt supuse 
confiscării speciale „bunurile care au fost folosite, în orice mod, la săvârşirea unei 
infracţiuni, dacă sunt ale infractorului sau dacă, aparţinând altei persoane, aceasta a 
cunoscut scopul folosirii lor”. Acelaşi legiuitor, în art. 66 alin. 1 din O.U.G. nr. 
23/2008 a stipulat că „sunt supuse confiscării uneltele şi ambarcaţiunile de pescuit, 
mijloacele de transport, armele de foc şi orice alte bunuri care au fost folosite la 
săvârşirea faptei”.  

Analizând cele două texte invocate, se constată că suntem în prezenţa unui 
concurs dintre legea specială şi legea generală, în condiţiile în care legea specială 
nu prevede anumite condiţii pentru a se dispune măsura confiscării speciale, în 
afară de folosirea bunurilor vizate de confiscare, la săvârşirea faptei de natură 
penală. Pentru a exista concurs intre legea speciala si legea generala este necesar sa 
se stabilească daca bunul face obiectul legii speciale şi dacă la data săvârşirii 
infracţiunii, actul normativ derogator era în vigoare. In cauza de faţă se constată că 
pescadorul face obiectul O.U.G. nr. 23/2008, în art. 64 alin. 1 lit. a făcându-se 
referire în mod expres la navă, iar la data săvârşirii infracţiunii, 03.04.2010, actul 
normativ derogator era în vigoare. 
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 Acest concurs se rezolvă în favoarea legii speciale, conform principiului 
specialia generalibus derogant, în condiţiile în care este de principiu că legea 
generală se aplică în orice materie şi în toate cazurile, mai puţin în acelea în care 
legiuitorul stabileşte un regim special si derogatoriu, instituind în anumite materii 
reglementări speciale, care sunt prioritare faţă de norma de drept comun, ce în 
astfel de situaţii se aplica numai unde legea speciala nu dispune.  

Caracterul prioritar al normei speciale decurge din însăşi finalitatea adoptării 
ei, dovedind voinţa legiuitorului de a deroga de la legea de drept comun, prin 
prevederi de stricta interpretare si aplicare. Legea generala poate sa modifice sau sa 
înlăture incidenta legii speciale numai când cuprinde prevederi exprese în acest 
sens. 

A considera că măsura confiscării speciale în ceea ce priveşte bunurile ce fac 
obiectul OUG nr. 23/2008, se supune aceloraşi condiţii prevăzute de art. 118 C.p. 
(ex: să aparţină făptuitorului, să nu asigure mijloacele de existenţă ale 
deţinătorului, să nu aibă o valoare disproporţionată faţă de natura şi gravitatea 
infracţiunii), ar însemna să nu dăm eficienţă principiului de drept invocat şi să 
considerăm dispoziţiile speciale fără niciun fel de eficienţă juridică. A interpreta în 
acest mod cele două norme aflate în concurs şi a acorda prevalenta normei 
generale, ar conduce în mod direct la încălcarea voinţei legiuitorului de a deroga de 
la norma generală şi de a nu mai condiţiona măsura de siguranţă de anumite 
circumstanţe, voinţă care în sens contrar, putea fi evidenţiată prin simpla 
neprevedere a unei măsuri speciale în legătură cu bunurile destinate pescuitului 
fraudulos.  

În ceea ce priveşte lipsa unui prejudiciu în prezenta cauză, în afară de 
considerentele expuse mai sus, care reliefează lipsa necesităţii unei asemenea 
condiţii, Judecătoria reaminteşte că potrivit art. 111 alin. 1 C.p. „măsurile de 
siguranţă au ca scop înlăturarea unei stări de pericol şi preîntâmpinarea săvârşirii 
faptelor prevăzute de legea penală”. Astfel, măsura de siguranţă a confiscării 
speciale se dispune faţă de bunurile a căror deţinere de către persoana care a 
săvârşit o infracţiune, dată fiind legătura lor cu fapta săvârşită or din cauza naturii 
lor, prezintă pericolul săvârşirii unor noi fapte prevăzute de legea penală, luarea ei 
nefiind astfel condiţionată de existenţa vreunui prejudiciu.  

Referitor la absenţa unei jurisdicţii penale raportat la zona economică 
exclusivă, unde au fost săvârşite infracţiunile de către inculpatul C.H., Judecătoria 
consideră concluziile inculpatului ca fiind lipsite de fundament juridic, în condiţiile 
în care o asemenea jurisdicţie este reglementată în mod expres, în art. 18 din Legea 
nr. 17/1990 privind regimul juridic al apelor maritime interioare, al mării teritoriale 
şi al zonei contigue ale României, potrivit căruia „Jurisdicţia penală a României se 
aplică şi în cazul încălcării legislaţiei române în vigoare ca privire la zona 
economică exclusivă a României în Marea Neagră de către persoane îmbarcate la 
bordul navelor străine folosite în scopuri comerciale, dacă faptele sunt săvârşite în 
astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, sunt considerate infracţiuni”. 

Totodată, Judecătoria constată că potrivit Deciziei in interesul legii nr. 
XVIII/2005 a Înaltei Curţi de Casaţie si Justiţie, invocată de avocatul inculpatului 
în susţinerea apărării, măsura de siguranţă a confiscării speciale a mijlocului de 
transport se va dispune, în temeiul art. 17 alin. (1) din Legea nr. 143/2000, raportat 
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la art. 118 lit. b) teza I din Codul penal, numai în cazul în care se dovedeşte că 
acesta a servit efectiv la realizarea laturii obiective a uneia dintre modalităţile 
normative ale infracţiunilor prevăzute de art. 2-10 din Legea nr. 143/2000, precum 
şi în cazul în care se dovedeşte că mijlocul de transport a fost fabricat, pregătit ori 
adaptat în scopul realizării laturii obiective a acestor infracţiuni. 

În motivarea acestei decizii se arată că aplicarea confiscării speciale a 
mijlocului de transport se face ori de câte ori se dovedeşte că acesta a constituit un 
mijloc propriu de realizare a activităţii infracţionale impus de natura şi specificul 
actului de conduită exprimat de verbum regens (afectaţia obiectivă), precum şi în 
situaţia în care, chiar dacă nu s-a ivit în practică necesitatea de a fi folosit, acesta 
este parte componentă a modului în care infractorul a conceput activitatea 
infracţională (afectaţia subiectivă). 

Analizând conţinutului constitutiv al infracţiunii prev. de art. 64 lit. a din 
OUG nr. 23/2008, se observă că utilizarea navei în activitatea de pescuit fără 
autorizaţie, se circumscrie modului şi mijloacelor de săvârşire a infracţiunii, fiind o 
condiţie esenţială a laturii obiective a infracţiunii analizate, textul de incriminare 
având în vedere pescuitul, fără ca nava cu care se pescuieşte să deţină autorizaţie 
sau licenţă de pescuit. 

Mai mult decât atât, ambarcaţiunea în cauză este un pescador, iar modul în 
care a fost concepută activitatea infracţională, respectiv pescuitul fără autorizaţie în 
zona economică exclusivă a României, prin scoaterea din mare a unor plase de o 
lungime foarte mare, includea în mod obligatoriu utilizarea unei navei, altfel ar fi 
fost imposibilă desfăşurarea unei asemenea activităţii în apele maritime de 
adâncime, ambarcaţiunea fiind destinată să servească în mod necesar la realizarea 
laturii obiective a infracţiunii de pescuit fraudulos. 

II. Recursul promovat : 
La data de 12 mai 2011 (data ştampilei de expediţie a oficiului poştal de 

primire a expediţiei), prin substitutul procesual apărător ales Av. L.M., inculpatul 
C.H. a declarat recurs împotriva acestei hotărâri, invocând în termenul prevăzut de 
lege, incidenţa cazului de casare prev. de art.385 ind.9 pct. 10 cod pr.penală, 
apreciind că prima instanţă de judecată nu s-a pronunţat asupra unei fapte reţinute 
şi cu privire la unele probe administrate, opri asupra unor cereri esenţiale pentru 
părţi de natură să garanteze drepturile lor şi să influenţeze soluţia procesului. 

Prin prisma acestui motiv de casare se invocă: 
- lipsa prejudiciului în cauză; 
- lipsa părţilor vătămate sau civile; 
- inexistenţa unor măsuri asiguratorii; 
- greşita confiscare a unui bun mobil, respectiv a pescadorului „C” ce 

aparţine unei persoane care nu a cunoscut folosirea bunului la săvârşirea 
infracţiunii; 

- incidenţa art.118 alin.6 cod penal; 
-  incidenţa Deciziei nr.18/2005 a ÎCCJ – Secţiile Unite; 
- lipsa jurisdicţiei penale potrivit art.18 din Legea nr.17/1990; 
- incidenţa art.118 alin.2 cod penal; 
- nelegala îndeplinire a procedurii de citare cu inculpatul. 
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La verificarea sentinţei recurate sunt aplicabile art.385 ind.6 alin.3 cod 
pr.penală, instanţa de recurs putând examina cauza în ansamblu, în fapt şi în drept, 
fără a fi limitată la motivele de casare prev. de art.385 ind.9 cod pr.penală. 

 
III. Aprecierea instanţei de control judiciar; motivele de fapt şi de drept 

pe care se întemeiază decizia instanţei de recurs potrivit art.385 ind.17 cod 
pr.penală: 

Verificând hotărârea recurată, curtea apreciază că recursul de faţă are 
caracter fondat, o parte dintre criticile formulate fiind întemeiate. 

Astfel, curtea consideră că: 
1. Critica vizând lipsa jurisdicţiei penale, a cărei analiză ar fi impus aprecieri 

asupra incidenţei disp.art.5 sau art.6 cod penal, nu poate fi primită, măsura 
confiscării speciale fiind accesorie constatării săvârşirii unei fapte prevăzute de 
legea penală. 
 Dispoziţiile art.18 alin.1 lit.b cod penal sunt incidente, în măsura în care 
bunurile au fost folosite la săvârşirea unei infracţiuni. 
 Această premisă a intrat în puterea lucrului judecat ca urmare a pronunţării 
sentinţei penale nr.105 din 31.01.2011 a Judecătoriei Constanţa, rămasă definitivă 
prin nerecurare în termen. 
 Condamnarea, în condiţiile art.320 ind.1 cod pr.penală, a inculpatului C.H. 
pentru săvârşirea acestei infracţiuni şi rămânerea definitivă a hotărârii de 
condamnare împiedică repunerea în discuţie a existenţei sau nu a jurisdicţiei penale 
naţionale şi eventual a incidenţei art.5 sau art.6 cod penal. 
 2. Critica vizând nelegala citare a inculpatului nu este întemeiată, acesta 
fiind prezent în faţa instanţei la termenul din data de 11.02.2011, acesta având 
termenele viitoare în cunoştinţă, potrivit art.291 alin. 3 cod pr.penală. 

3. Critica vizând greşita confiscare, în raport de inexistenţa unei acţiuni 
civile sau a unor părţi vătămate este nerelevantă, întrucât disp. art.118 alin.1 lit.b 
cod penal impun confiscarea fără a condiţiona luarea măsurii de siguranţă de 
existenţa vreunui prejudiciu sau a unei acţiuni civile alăturate celei penale. 

4. Critica vizând nesupunerea bunurilor confiscării speciale potrivit 
dezlegării obligatorii date prin decizia nr.18/2005 date de ÎCCJ în Secţiile Unite, în 
interesul legii, întrucât nu coincid situaţiei, premisă, decizia interpretativă vizând 
doar bunurile mobile văzute şi folosite în mod indirect ca mijloc de transport la 
săvârşirea infracţiunii, ori, în prezenta cauză, bunul a cărei confiscare se contestă a 
servit direct la săvârşirea infracţiunii. 

Pescadorul „C„ a servit nemijlocit la săvârşirea infracţiunii, fiind 
specializat şi dotat pentru recoltarea piscicolă maritimă. 

5. Critica vizând inaplicabilitatea art.118 alin.1 lit.b cod penal în referire la 
faptul că bunul confiscat, aparţine unei alte persoane decât făptuitorul, 
proprietarul necunoscând scopul folosirii lor este neîntemeiată. 

Astfel, cum reiese din înscrisurile cauzei, pescadorul aparţine rudelor 
inculpatului, constituind un bun dedicat unei afaceri de familie, aşa cum rezultă şi 
din numele ambarcaţiunii. 

În lipsa unui plan de exploatare precis şi detaliat, prin care proprietarul 
navei să încredinţeze exploatarea sa unei alte persoane şi ţinând seama că o parte 
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din aceştia, respectiv C.S., C.A. şi C.F. sunt înregistraţi în autorizaţia emisă de 
MAS din Republica Turcă şi ca membri ai echipajului, curtea apreciază că 
proprietarul vasului cunoştea ruta şi activităţile ilicite desfăşurate în zona 
economică exclusivă de către ambarcaţiune şi echipaj. 

Faptul că proprietarii navei sunt de gen feminin, rude cu inculpatul şi unii 
din membrii echipajului întăresc convingerea instanţei că înregistrarea 
ambarcaţiunii a fost efectuată în scopul disimulării proprietarilor reali sau a 
preconstituirii unui impediment la confiscare. 

6. Critica vizând disproporţia dintre valoarea bunului confiscat faţă de natura 
şi gravitatea infracţiunii, în condiţiile art.118 alin.2 cod penal apare ca 
neîntemeiată, constituind cazul de casare prev. de art.385 ind.9 alin.1 pct.17 ind.1 
cod pr.penală. 

Această disproporţie este evidentă şi se coroborează şi cu dispoziţiile art.118 
alin.6 cod penal, incidente în cauză. 

Reţinând acest motiv de recurs, curtea va admite recursul promovat de 
inculpat, va casa, în parte, hotărârea recurată şi rejudecând va face aplicarea 
art.118 alin.1 lit.b cod penal în ref. la art.118 alin.2 şi 3 cod penal, confiscând de la 
inculpat, în parte,  echivalentul bănesc a valorii pescadorului C. 3422TG3195, 
pavilion Turcia, respectiv a sumei de 10.000 euro, apreciată ca fiind proporţională 
cu gravitatea infracţiunii, înlăturând dispoziţia de confiscare a aceleiaşi nave în 
materialitatea sa. 

Totodată, va menţine măsura sechestrului asigurator asupra navei, până la 
plata efectivă a sumei echivalent al confiscării speciale, dispusă prin prezenta 
decizie. 

Va menţine celelalte dispoziţii, făcând şi aplicarea corespunzătoare a 
disp.art. 192 alin.3 cod pr.penală. 

Dosar nr. 3143/212/2011 
Decizia penală nr. 1017/P/03.11.2011 

Judecător redactor Marius Cristian Epure 
 
 
          21. Infracţiune de trafic de droguri de mare risc. Aplicarea art. 16 
din Legea nr. 143/2000. 
 

Atât timp cât informaţiile oferite de inculpat vizează denunţarea şi facilitarea 
identificării pentru tragerea la răspundere penală a altor persoane implicate în activitatea de 
trafic de droguri, sunt întrunite condiţiile prevăzute de art.16 din Legea nr.143/2000, legiuitorul 
necondiţionând aplicarea acestei norme şi de condamnarea acelor persoane deoarece nu este în 
puterea sau competenţa inculpatului. 

 
Art. 16 din Legea nr. 143/2000 

Art.2 alin.2 din Legea nr.143/2000. 
Art.5 pct.1 lit.c) din Convenţia Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului 

şi Libertăţilor Fundamentale 
 

Prin sentinţa penală nr.84 din data de 23 februarie 2011, pronunţată în 
dosarul penal nr.19444/118/2010, Tribunalul Constanţa a hotărât: 
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„În baza art.2 alin.2 din Legea nr.143/2000 cu aplic. art.3201 alin.1 şi 7 cod 
procedură penală şi art.74 lit.a– art.76 lit.b cod penal, condamnă pe inculpaţii: 
P.M. şi V.M.T. la pedeapsa de câte 4 (patru) ani închisoare fiecare pentru 
săvârşirea infracţiunii de „trafic de droguri de mare risc”. 

În baza art.65 cod penal rap. art.66 cod penal, aplică inculpaţilor pedeapsa 
complementară a interzicerii drepturilor prev. de art.64 lit.a teza II şi b cod penal 
pe o perioadă de 2 ani după executarea pedepsei principale. 

În baza art.71 alin.1,2 cod penal, interzice inculpaţilor exerciţiul drepturilor 
prev. de art.64 alin.1 lit.a teza II şi lit.b cod penal. 

În baza art.88 cod penal, deduce din pedeapsa aplicată perioada reţinerii şi 
arestării preventive a inculpaţilor cu începere de la data de 05.12.2010 la zi. 

În baza art. 350 alin.1 cod procedură penală, menţine măsura arestării 
preventive a inculpaţilor dispusă prin încheierea nr.147 pronunţată la data de 
05.12.2010 de către Tribunalul Constanţa. 

În baza art.17 alin.1 din Legea nr. 143/2000, confiscă cantitatea de 137,4 
grame de substanţă conţinând heroină în amestec cu cafeină, ridicată de la 
inculpatul V.M.T., predată la camera de corpuri delicte a I.G.P.R.–D.C.J.S.E.O. cu 
dovada seria H nr. 0020737 din data de 14.12.2010.” 

Pentru pronunţarea hotărârii, instanţa de fond a stabilit situaţia de fapt 
următoare: 

În luna decembrie 2010, inculpatul P.M. a deţinut la domiciliul său 
cantitatea de 137,7 grame de heroină, substanţă ce face parte din Tabelul nr. I, 
anexă la Legea nr. 143/2000 pe care, în noaptea din 04/05.12.2010, împreună cu 
inculpatul V.M.T., au pus-o în vânzare. 

Faptele inculpaţilor s-au dovedit cu următoarele mijloace de probă: 
procesul-verbal de sesizare din oficiu încheiat la data de 03.12.2010 de către 
organele de poliţie (fila 6); procesele-verbale încheiate de către investigatorul sub 
acoperire; procesul-verbal de constatare a săvârşirii infracţiunii flagrante; raportul 
de constatare tehnico-ştiinţifică nr. 1026542 din 06.12.2010 a Laboratorului de 
Analiză şi Profil al Drogurilor din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii 
Organizate Constanţa;  procesul-verbal de redare a conţinutului agendei telefonice 
şi listelor apelurilor efectuate/primite de către inculpaţii P.M. şi V.M.T.; 
declaraţiile martorilor I.M.A. şi S.A.m.; declaraţiile inculpaţilor. 

Împotriva hotărârii, în termenul legal, inculpaţii V.M.T. şi P.M. au declarat 
apel cu privire la individualizarea pedepsei. 

Apelantul inculpat V.M.T. a solicitat schimbarea modalităţii de executare a 
pedepsei prin aplicarea dispoziţiilor art.81 cod penal. 

Apelantul inculpat P.M. a invocat că sunt întrunite condiţiile prevăzute de 
art.16 din Legea nr.143/2000 deoarece a depus un denunţ arătând persoana care a 
ridicat marfa, solicitând aplicarea acestora, iar în cazul în care nu se va admite 
primul motiv de apel, să se procedeze la schimbarea modalităţii de executare a 
pedepsei prin aplicarea dispoziţiilor art.861 cod penal faţă de regretul manifestat, 
sinceritatea, lipsa antecedentelor penale, faptul că a colaborat cu organele de 
cercetare penală, împrejurarea că mediul penitenciar   l-a ajutat să conştientizeze 
consecinţele faptei sale. 
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Examinând legalitatea şi temeinicia hotărârii atacate, prin prisma criticilor 
formulate de apelanţii V.M.T. şi P.M. şi din oficiu în limitele art.371 alin.(2) cod 
procedură penală, Curtea constată următoarele: 

Conform art.345 cod procedură penală, instanţa pronunţă condamnarea când 
constată existenţa faptei, că aceasta constituie infracţiune şi a fost săvârşită de 
inculpat; dar, potrivit art.52, art.66 cod procedură penală, vinovăţia inculpatului 
trebuie stabilită dincolo de orice îndoială în cadrul unui proces echitabil, public şi 
cu o durată rezonabilă, cu respectarea exigenţelor prev. art.6 din Convenţia pentru 
apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale şi art.21 din Constituţie. 

În cauză, inculpaţii au dispus de timpul şi înlesnirile necesare pregătirii 
apărării, au beneficiat de asistenţă juridică calificată în fazele procesuale 
desfăşurate până în prezent (urmărire penală, fond) şi au avut efectiv posibilitatea 
administrării pe parcursul procesului, în şedinţe publice, atât a probelor acuzării - 
martori, înscrisuri, examinări tehnico-ştiinţifice cât şi a probelor apărării-audierea 
lor, martori, înscrisuri privind circumstanţele personale, respectându-se garanţiile 
şi drepturile procesuale ale părţilor. 

Sub aspectul acţiunii penale (necriticată de procuror sau inculpaţi), pe baza 
probelor administrate numai în cursul urmăririi penale, având în vedere 
recunoaşterea vinovăţiei de către inculpaţi, solicitând judecata conform art.320¹ 
cod procedură penală-procesul-verbal de constatare a infracţiunii flagrante, 
raportul de constatare tehnico-ştiinţifică nr.1026542/06.12.2010 a Laboratorului de 
Analiză şi Profil al Drogurilor din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii 
Organizate Constanţa,  procesul-verbal de redare a conţinutului agendei telefonice 
şi listelor apelurilor efectuate/primite de către inculpaţi, declaraţiile martorilor 
I.M.A. şi S.A.M., declaraţiile inculpaţilor, rezultă că în noaptea din 04/05.12.2010, 
inculpaţii V.M.T. şi P.M. au pus în vânzare cantitatea de 137,7 grame de heroină, 
substanţă ce face parte din Tabelul nr. I, anexă la Legea nr. 143/2000, pe care 
inculpatul P.M. a deţinut-o la domiciliul său, faptă ce întruneşte elementele 
constitutive ale infracţiunii de „trafic de droguri de mare risc” prev.de art.2 alin.2 
din Legea nr.143/2000. 

În ceea ce priveşte individualizarea pedepsei inculpatului V.M.T., în raport 
de criteriile prevăzute de art.72 cod penal, printre care şi pericolul social concret al 
faptei dat de modalitatea de comitere a faptei, de natura drogului de mare risc 
valorificat, fiind notorii efectele devastatoare ale consumului de heroină asupra 
sănătăţii şi, implicit, a comportamentului persoanelor aflate sub influenţa acestora, 
de cantitatea nu tocmai redusă, de comportamentul şi circumstanţele personale 
inculpatului,  pedeapsa de 4 ani închisoare este de natură să asigure prevenţia 
generală şi reeducarea inculpatului, să dea o minimă satisfacţie opiniei publice 
profund marcată de asemenea fapte în creştere în rândul tinerilor. Cum de la data 
pronunţării hotărârii nu au apărut date care să atenueze periculozitatea faptei, 
făptuitorului, răspunderea penală, nu se poate da o eficienţă şi mai accentuată a 
circumstanţelor atenuante reţinute în favoarea sa. Prin urmare, negăsindu-se nici 
vreun caz de nulitate a hotărârii, apelul declarat de inculpatul V.M.T. este nefondat 
şi, în baza art.379 pct.1 lit.”b” Cod procedură penală, va fi respins cu consecinţa 
obligării, conform art.192 alin.2 cod procedură penală, la plata sumei de 600 lei 
cheltuielile judiciare către stat. 
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Referitor la pedeapsa aplicată inculpatului P.M., se au în vedere dispoziţiile 
art.16 din Lg. nr.143/2000 potrivit cărora persoana care a comis una dintre 
infracţiunile prevăzute la art.2-10, iar în timpul urmăririi penale denunţă şi 
facilitează identificarea şi tragerea la răspundere penală a altor persoane care au 
săvârşit infracţiuni legate de droguri beneficiază de reducerea la jumătate a 
limitelor pedepsei prevăzute de lege. 

Susţinerea apelantului inculpat P.M. că „a denunţat şi a facilitat identificarea 
şi tragerea la răspundere penală a altor persoane care au săvârşit infracţiuni legate 
de droguri” este confirmată de către procuror prin rechizitoriul nr.507D/P/2010 din 
22.12.10 când menţionează la pagina 4 „Urmare declaraţiei inculpatului P.M., în 
cauză s-a dispus prin ordonanţa din 21.12.2010, disjungerea cauzei şi continuarea 
cercetărilor faţă de numiţii „G” şi „I”, zis „JVEG” cu privire la săvârşirea 
infracţiunii prev. de art.2 din Legea nr.143/2000, urmând să fie audiaţi cu privire la 
faptele acestora şi numiţii „T”, „D” şi I.A.M.” Din ordonanţa de disjungere, rezultă 
că inculpatul P.M. a oferit suficiente date pentru identificarea celor denunţaţi, 
aceştia fiind şi cei care i-au procurat pachetul cu drog. Şi măsura procurorului de 
respingere „ca neconcludentă şi inutilă” audierea persoanelor indicate de către 
apelantul inculpat P.M. conduce la concluzia că organele de urmările penală au 
avut date să creadă în existenţa acestora procedând chiar la întocmirea unui dosar 
penal separat.  

Ori, câtă vreme informaţiile oferite de apelantul inculpat P.M. vizează 
denunţarea şi facilitarea identificării pentru tragerea la răspundere penală a altor 
persoane implicate în activitatea de trafic de droguri, sunt întrunite condiţiile 
prevăzute de art.16 din Legea nr.143/2000, legiuitorul necondiţionând aplicarea 
acestei norme şi de condamnarea acelor persoane deoarece nu este în puterea sau 
competenţa inculpatului. 

Prin urmare, pentru acest considerent, apelul declarat de către apelantul 
inculpat P.M. este fondat, va fi admis, în temeiul art.379 pct.2 lit.”b” cod 
procedură penală şi, desfiinţând în parte sentinţa atacată, se va proceda la 
redozarea pedepsei; la stabilirea cuantumului pedepsei, se va ţine seama de 
pericolul social ridicat al faptei dat de împrejurările comiterii acesteia, în 
participaţie, de natura drogului de mare risc valorificat-heroină deosebit de 
periculoasă într-un consum necontrolat, de cantitatea destul de mare, dar, evident, 
în condiţiile reduceri limitelor de pedeapsă prevăzute de textul incriminator ca 
urmare a aplicării disp. art.320¹ alin.1,7 cod procedură penală şi art.74 lit. a) cod 
penal (aceasta reţinută de câtre instanţa de fond în favoarea inculpatului şi care 
numai poate fi modificată fiind în apelul inculpatului). Cum, de la data pronunţării 
nu au apărut alte date care să atenueze periculozitatea faptei sau făptuitorului, nu 
sunt suficiente temeiuri care să creeze convingerea Curţii că reeducarea 
inculpatului P.M. s-ar putea realiza fără executarea prin suspendarea potrivit art.81 
sau art.861 cod penal. 

Se vor menţine restul dispoziţiilor hotărârii apelate în măsura în care nu 
contravin prezentei decizii. 

Adăugându-se timpul scurs de la pronunţarea hotărârii conform art.383 cu 
referire la art.381 cod procedură penală şi art.88 cod penal, se va deduce arestul 
preventiv pentru ambii apelanţi de la 23.02.2011 la zi. 
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Conform art. 383 alin.(11) rap. la art.350 alin.(1) cod procedură penală, prin 
hotărâre, instanţa are obligaţia să se pronunţe asupra menţinerii sau revocării 
măsurii arestării preventive. 
 Astfel, potrivit art.5 pct.1 lit.c) din Convenţia Europeană pentru Apărarea 
Drepturilor Omului şi Libertăţilor Fundamentale referitor la cazurile de excepţie în 
care o persoană poate fi lipsită de libertate, Curtea are în vedere că apelanţii 
inculpaţi au fost, iniţial arestaţi pentru aducerea lor în faţa autorităţilor judiciare 
competente existând motive verosimile de a bănui că au săvârşit o infracţiune 
gravă. 
 Faţă de probele aflate la dosar până în acest moment, confirmate de prima 
instanţă prin sentinţa de condamnare şi a căror temeinicie nu a fost răsturnată de 
apărare, dimpotrivă fiind recunoscută de către inculpaţi, temeiurile care au stat la 
baza luării măsurii arestării nu au încetat şi impun în continuare privarea celor 2 
inculpaţi de libertate, motiv pentru care va fi menţinută cu referire şi la art.160b 
alin.3 cod procedură penală măsura arestării preventive pe o perioadă de până la 
60 zile cu începere de la 08.04.11; totodată, judecaţi în primă instanţă la 4 luni de 
la arestare, condamnaţi la pedeapsa închisorii şi după soluţionarea căii de atac, nu 
se justifică aplicarea unei măsuri preventive mai puţin restrictivă de libertate. 

Conform art.189 Cod procedură penală, a Protocolului încheiat la 26.11.08 
între Ministerul justiţiei şi Uniunea Naţională a Barourilor din România, onorariul 
în sumă de  300 lei pentru avocat E.M., care a asigurat asistenţa juridică din oficiu, 
se va plăti din fondurile Ministerului Justiţiei. 

Dosar nr. 19444/118/2010 
Decizia penală nr. 45/P/08.04.2011 

Judecător redactor Adriana Ispas 
 

 
          22. Culpa concurentă a părţii civile cu cea a inculpatului în 
producerea accidentului. Reducerea cuantumului despăgubirilor 
civile acordate părţilor civile raportat la culpa inculpatului de 50% în 
producerea accidentului. 

 
Faptul că inculpatul a avut o culpă de 50% în producerea accidentului rutier nu impune 

reducerea pedepsei de 2 ani închisoare, având în vedere că pedeapsa aplicată constituie minimul 

special al pedepsei ce putea fi aplicată, iar circumstanţele personale ale inculpatului nu sunt 
deosebite pentru a fi în măsură să se reţină în cauză vreo circumstanţă atenuantă prev. de art.74 
cod penal (a căror reţinere are un caracter facultativ) având în vedere urmarea produsă 
(decesul unei persoane) şi modalitatea concretă de săvârşire a faptei.  

Scopul pedepsei prev. de art. 52 Cod penal poate fi atins şi fără executarea efectivă a 
pedepsei, având în vedere cuantumul pedepsei aplicate, că inculpatul este infractor primar, că 

fapta a fost săvârşită din culpă (inculpatul având o culpă de 50% în producerea accidentului 
rutier) şi că în perioada de aprox. 3 ani şi 5 luni de la data producerii prezentei fapte inculpatul 
nu a mai săvârşit alte fapte penale, fiind îndeplinite astfel cerinţele art.81 cod penal. 

Răspunderea civilă delictuală a inculpatului este atrasă de gradul său de culpă în 
producerea prejudiciilor materiale şi morale a părţilor civile constituite în cauză, deci se impune 
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reducerea cuantumului despăgubirilor civile acordate părţilor civile de către instanţa de fond la 
jumătate, raportat la culpa inculpatului de 50% în producerea accidentului. 

 
Art. 52 Cod penal 
Art. 81 Cod penal 

Art. 19 pct. 2 lit. a Cod penal 
 

Prin sentinţa penală nr.1902 din data de 27 septembrie 2011, pronunţată de 
Judecătoria Medgidia în dosarul penal nr.4245/256/2009, s-a hotărât: 

„În baza prev. art. 178 alin. 1 şi 2 Cod penal: 
Condamnă pe inculpatul N.R.D, născut la data de 11.11.1977 în Bucureşti, 

ocupaţia: inginer în cadrul SC C.P.M. SRL, fără antecedente penale, la pedeapsa cu 
2 ani închisoare. 

În baza prev. art. 71 Cod penal: 
Interzice condamnatului, pe durata executării pedepsei, exercitarea 

drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza a II-a şi b Penal. 
În baza art. 81 alin. 2 Cp: 
Suspenda condiţionat executarea pedepsei aplicate pe perioada termenului de 

încercare de 4 ani. 
În baza prev. art. 71 alin 5 Cp: 
Pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei închisorii se 

suspendă şi executarea pedepsei accesorii 
În baza art. 359 Cpp cu referire la art. 83 Cp: 
Atrage atenţia condamnatului asupra cazurilor de revocare a suspendării 

executării condiţionate a pedepsei. 
În temeiul prev. art. art. 14 alin. 3 C. proc. pen. şi art. 998 C. civ.: 
Admite în parte acţiunea civilă a părţii civile S.I.V. 
Obliga pe inculpat, alături de SC G.A. SA, în calitate de asigurător de 

răspundere civilă, la plata către acesta a sumei de 10.000 lei cu titlu de daune 
materiale. 

Obliga pe inculpat, alături de SC G.A. SA, în calitate de asigurător de 
răspundere civilă, la plata către acesta a sumei de 100.000 lei cu titlu de daune 
morale. 

Admite în parte acţiunea civilă a părţii civile S.I.V. 
Obliga pe inculpat, alături de SC G.A SA, în calitate de asigurător de 

răspundere civilă, la plata către acesta a sumei de 100.000 lei cu titlu de daune 
morale. 

Respinge cererea părţii vătămate S.I.V. de obligare a inculpatului la plata de 
despăgubiri materiale. 

Admite în parte acţiunea civilă a părţii civile S.G. 
Obliga pe inculpat, alături de SC G.A. SA, în calitate de asigurător de 

răspundere civilă, la plata către acesta a sumei de 100.000 lei cu titlu de daune 
morale. 

Respinge cererea părţii vătămate S.G. de obligare a inculpatului la plata de 
despăgubiri materiale. 

Admite în parte acţiunea civilă a părţii civile S.N.C. 
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Obliga pe inculpat, alături de SC G.A. SA, în calitate de asigurător de 
răspundere civilă, la plata către acesta a sumei de 100.000 lei cu titlu de daune 
morale. 

Respinge cererea părţii vătămate S.N.C. de obligare a inculpatului la plata de 
despăgubiri materiale. 

Admite în parte acţiunea civilă a părţii civile S.D. 
Obliga pe inculpat, alături de SC G.A. SA, în calitate de asigurător de 

răspundere civilă, la plata către acesta a sumei de 100.000 lei cu titlu de daune 
morale. 

Respinge cererea părţii vătămate S.D. de obligare a inculpatului la plata de 
despăgubiri materiale. 

Admite în parte acţiunea civilă a părţii civile S.A. 
Obliga pe inculpat, alături de SC G.A. SA, în calitate de asigurător de 

răspundere civilă, la plata către acesta a sumei de 100.000 lei cu titlu de daune 
morale. 

Respinge cererea părţii vătămate S.A. de obligare a inculpatului la plata de 
despăgubiri materiale. 

Admite în parte acţiunea civilă a părţii civile S.D. 
Obliga pe inculpat, alături de SC G.A. SA, în calitate de asigurător de 

răspundere civilă, la plata către acesta a sumei de 100.000 lei cu titlu de daune 
morale. 

Respinge cererea părţii vătămate S.D. de obligare a inculpatului la plata de 
despăgubiri materiale. 

Respinge ca nefondată cererea părţii vătămate G.A. de obligare a 
inculpatului la plata către acesta a sumei de 5709 lei despăgubiri materiale.” 

Pentru a se pronunţa astfel, instanţa de fond a reţinut următoarele: 
Cercetările în cauză au fost determinate de producerea în Com. Saligny, loc. 

Faclia, jud. Constanţa, pe DN 22C-E81 a unui accident auto soldat cu victime. 
Ajunse la faţa locului, organele de poliţie au făcut cercetări prin care la km 

10+600 m a fost identificat autoturismul marca BMW, condus de partea vătămată 
G.A., şi autoturismul marca Opel Astra, condus de inculpat, ambele prezentând 
avarii. 

La faţa locului a fost identificată şi victima S.M.P. 
Fiind testaţi cu aparatul etilotest, s-a constatat că niciunul dintre şoferii 

implicaţi în accident, deci inclusiv inculpatul nu consumareseră băuturi alcoolice. 
Ca urmare a probelor administrate în cauză s-a reţinut următorul mod de comitere a 
accidentului: 

La data de 22.06.2008, în jurul orelor 07,40, inculpatul conducea 
autoturismul marca Opel Astra dinspre Cernavodă spre Medgidia, în autoturism 
fiind şi matorii Z.M.R., I.G.I. şi I.C., martori, care prin declaraţiile lor - au susţinut 
poziţia inculpatului. În premomentul producerii accidentului, în loc. Faclia din 
com. Saligny, jud. Constanţa se aflau ambele maşini, deci inclusiv maşina marca 
BMW condusă de numitul G.A. în care se mai afla soţia acestuia, numita G.A.  

La momentul când inculpatul s-a angajat în depăşire, autoturismul marca 
BMW, condus de partea vătămată G.A., era deja în depăşire, ieşit total pe sensul 
opus de mers, aspect văzut de inculpat care în declaraţia sa în faţa instanţei arată că 
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“mi s-a părut că maşina neagră era deja pe sensul opus de mers, ca şi când 
depăşise ceva şi nu mi s-a părut că vrea să reintre în spatele meu”.  

Cu toate acestea, inculpatul s-a angajat la rândul său în depăşire deoarece 
maşina văzută era la depărtare şi a crezut că are suficient timp să depăşească 
maşina din faţa sa. Urmare acestei decizii, inculpatul a intrat cu parte din maşina sa 
pe contrasens, moment în care s-a produs coliziunea dintre cele autoturisme, partea 
faţă dreapta a autoturismului marca BMW intrând în coliziune cu partea stânga faţă 
a autoturismului marca Opel Astra. 

Din lipsa timpului de reacţie, partea vătămata G.A. nu a avut timp de frânare 
şi a pierdut controlul maşinii, care a urmat o traiectorie determinată de impact în 
sensul că a părăsit carosabilul, a virat stânga, s-a lovit de un şanţ de colectare a 
apelor pluviale care a aruncat maşina în sus şi, în cădere, aceasta a lovit un gard 
împrejmuitor al Căminului Cultural, dar şi victima S.M.L. care se deplasa pe 
trotuar şi care a murit pe loc. 

După coliziune, autoturismele au rulat câţiva metri până la oprire. 
Decesul victimei a fost determinat exclusiv de lovirea acesteia de către 

maşina marca BMW.  
Cf. certificatului medico legal nr. 378/2/24.06.2008 cauzele decesului au fost 

zdrobirea toracelui cu rupturi multiple de organe interne. 
La data de 23.06.2009, autoturismul condus de inculpat, marca Opel Astra, a 

fost verificat tehnic la o staţie ITP acreditată, rezultând faptul că acesta 
corespundea circulaţiei pe drumurile publice, din punct de vedere al sistemelor de 
frânare, rulare, avertizare sonoră, iluminare-semnalizare şi direcţie. 

La fel şi autoturismul marca BMW, a rezultat că este conform din punct de 
vedere tehnic. 

Pentru stabilirea modului de desfăşurare a accidentului, în cauză s-a efectuat 
un raport de expertiză tehnică auto, cu experţi parte.  

În urma cercetărilor efectuate, expertul principal a concluzionat că: 
- viteza de deplasare a auto marca BMW a fost de 55-58,9 km/h, 
- viteza de deplasare a auto marca Opel Astra a fost de 50-52 km/h, 
- viteza de evitare a accidentului pentru auto marca BMW trebuia să fie de 

25-26 km/h, 
- nu au fost respectate regulile privind depăşirea de către şoferul 

autoturismului marca Opel Astra, care era obligat să se asigure corespunzător 
înainte de efectuarea manevrei de depăşire, 

- cauza producerii accidentului a constituit-o neasigurarea de către 
conducătorul autoturismului Opel Astra la efectuarea manevrei de depăşire în timp 
ce autoturismul marca BMW efectua deja o astfel de manevră, 

- conducătorul autoturismului marca BMW nu a avut posibilitatea de evitare 
a impactului, acesta fiind deja în efectuarea depăşirii, 

La aceste concluzii, au fost întocmite opinii separate ale experţilor parte. 
Astfel, expertul numit de inculpat a concluzionat că şoferul G.A. putea evita 

impactul dacă acesta ar fi respectat normele legale referitoare la circulaţie rutieră în 
interiorul localităţii şi la efectuarea depăşirilor şi dacă acesta nu se angaja într-o 
asemenea manevră fără a se asigura corespunzător. 
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În concret, acesta a concluzionat că inculpatul circula practic cu o viteză mai 
mare decât cea admisă în localitate. Conducătorul autoturismului marca BMW, 
fiind în depăşire, trebuia să aibe în mod evident o viteză mai mare decât cea a 
inculpatului. Faţă de vitezele stabilite de expertul principal, expertul parte arată că 
pentru a depăşi autoturismul Opel Astra care circula cu o viteză medie de 51 km/h, 
autoturismul marca BMW, care circula cu o viteză medie de 57 km/h, avea nevoie 
de un spaţiu liber de manevră de 546 m, ceea ce în condiţiile unui carosabil cu o 
singură bandă de mers nu este plauzibil, deoarece era dificil de asigurat, deoarece 
DN22C este un drum intens circulat.  

Se avansează ideea de către acest expert parte că viteza de deplasare a 
autoturismului marca BMW era mult mai mare, aspect care s-ar deduce şi din 
faptul că, după impact, maşina nu a oprit în spaţiul celor 30-40 m necesari de oprire 
la viteza constată de expertul principal, ci la cca. 60 m. 

Ca urmare a discrepanţei dintre vitezele celor două autoturisme, este 
imposibil ca maşina Opel Astra, venind în impact cu o parte a caroseriei cu o 
rezistenţă mecanică redusă, nu putea contribui prin aceasta la creşterea vitezei de 
deplasare a autoturismului marca BMW, la schimbarea direcţiei de mers a acestuia 
spre stânga şi cu atât mai mult nu putea face ca mecanismul de direcţie şi 
mecanismul de frânare ale autoturismului marca BMW să nu mai răspundă 
comenzilor conducătorului său auto. Astfel, concluzionează că traiectoria urmată 
de autoturismul marca BMW este una a unei maşini scăpate de sub control, în 
condiţiile deplasării acesteia cu o viteză excesivă. 

Cu privire la momentul accidentului, expertul susţine că în momentul în care 
autoturismul marca BMW a ajuns la nivelul autoturismului marca Opel Astra, 
acesta din urmă era deja intrat pe sensul opus de circulaţie, deci era deja înscris în 
depăşirea autovehiculului neidentificat care circula în faţa sa.  

Având în vedere şi concluziile expertului parte, inculpatul a formulat 
obiecţiuni la expertiza efectuată în cauză, obiecţiuni încuviinţate de instanţă. 

În răspunsul său la obiecţiunile formulate de inculpat, expertul principal 
arată că erorile de calcul ale vitezelor sunt în limitele recomandate, iar vitezele de 
deplasare nu au relevanţă directă asupra cauzelor de producere a accidentului. 

În premomentul impactului, autoturismul marca BMW se afla în zona 
câmpului de vizibilitate din oglinda retrovizoare exterioară. Deoarece oglinda 
exterioară a unui autovehicul, în funcţie de datele constructive ale acestuia, creează 
un camp de vizibilitate mort, exista posibilitatea ca la iniţierea manevrei de 
depăşire de către conducătorul autoturismului Opel, autoturismul marca BMW să 
se fi aflat în interiorul acestui unghi mort, astfel că inculpatul nu ar fi putut observa 
autoturismul marca BMW. 

În final, fără explicaţii care să contrazică concluzia contrară din raportul de 
expertiză efectuată la urmărirea penală, expertul concluzionează că evitarea 
producerii accidentului putea fi făcută de ambii conducători auto care trebuiau să se 
conformeze dispoziţiilor legale. 

Concluziile de mai sus cu privire la dinamica accidentului au avut în vedere 
urmele de la locul faptei care rezultă din procesul verbal de cercetare şi schiţa 
locului accidentului, dar şi din declaraţiile martorilor audiaţi. 
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Din declaraţiile martorilor audiaţi, singurul care la urmărirea penală a relevat 
modul în care s-ar fi produs impactul dintre cele două vehicule este soţul 
supravieţuitor al victimei care a afirmat că a văzut personal acest lucru. Ulterior, în 
faţa instanţei, acesta a retractat această afirmaţie, arătând că nu a văzut efectiv 
impactul dintre cele două maşini. 

Audiat de către instanţă, inculpatul descrie fapta în aşa fel încât de vină în 
producerea accidentului pare a fi autoturismul marca BMW, care ar fi circulat cu o 
viteză foarte mare.  

Declaraţia acestuia este contradictorie, deoarece la un moment dat susţine că 
a văzut o maşină neagră care părea că vroia să-l depăşească şi era imposibil să nu-şi 
dea seama că inculpatul se afla deja în depăşire, intrucat era în unghi de depăşire şi 
avea semnalizarea pornită, pentru ca pe parcurs să susţină că i s-a părut că maşina 
neagră era deja pe sensul opus de mers, ca şi când depăşise ceva şi nu i s-a părut 
că vrea să reintre în spatele meu, că era la depărtare şi a crezut că are suficient 
timp să depăşească maşina din faţa sa. 

Urmare declaratiilor martorilor, instanţa reţine că există evidentă contradicţie 
între declaraţiile inculpatului şi ale părţii vătămate G.A. cu privire la dinamica 
accidentului. Astfel, inculpatul susţine că a procedat corect şi preventiv la 
efectuarea manevrei de depăşire, iar partea vătămată că nu deoarece acesta se afla 
deja în depăşire la momentul când inculpatul a intrat în depăşire la rândul său. 

Deoarece martorii oculari – pasageri în maşinile părţilor - susţin poziţiile 
părţilor lor, instanţa va avea în vedere doar probele neutre administrate în cauză în 
acest sens. Pentru că nu există martori oculari la ceea ce s-a petrecut în 
premomentul şi momentul impactului, instanţa va avea în vedere probele tehnice 
efectuate în cauză şi declaraţiile părţilor. 

Astfel, deşi contradictorie, declaraţia inculpatului relevă că acesta a văzut 
maşina neagră (n.n. autoturismul marca BMW) din spatele său care i s-a părut că 
era deja pe sensul opus de mers, ca şi când depăşise ceva şi nu mi s-a părut că 
vrea să reintre în spatele meu.  

Coroborată cu declaraţia părţii vătămate G.A. şi concluzia expertului 
principal din expertiza efectuată la urmărirea penală, din această afirmaţie rezultă 
că auto marca BMW se afla deja pe sensul opus de mers la momentul când 
inculpatul a intenţionat depăşirea. Pentru faptul că din nicio declaraţie luată în 
cauză nu rezultă că numitul G.A. a circulat vreun moment în spatele maşinii Opel, 
pe acelaşi sens de mers cu acesta şi pentru faptul că manevrele în trafic se fac în 
timp scurt, instanţa reţine că autoturismul marca BMW nu a circulat niciun 
moment în spatele maşinii conduse de inculpat, pe acelaşi sens de mers, astfel că 
aceasta se afla în depăşire pe sensul opus de mers la momentul când inculpatul a 
iniţiat manevra de depăşire. 

Indiferent de faptul că acesta a semnalizat sau nu intenţia sa de depăşire, este 
evident că acesta nu trebuia să iniţieze manevra prin viraj stânga pentru a intra 
efectiv pe contrasens dacă în spatele său se afla déjà o maşină în depăşire. 

În acest context, apare ca fiind nerelevantă nici viteza cu care circula auto 
marca BMW. Aceasta deoarece, indiferent de viteză, acesta nu ar fi făcut exclusiv 
din cauza vitezei manevra stânga de a ieşi de pe contrasens şi nu ar fi ajuns să o 
accidenteze pe victimă ducând la decesul acesteia.  
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Excluzând din lanţul cauzal contribuţia inculpatului la săvârşirea faptei, 
rezultă cu certitudine că aceasta nu s-ar fi produs indiferent de conduita în trafic a 
părţii vătămate G.A. Din considerentele de mai sus şi pentru faptul că concluzia 
expertului principal cu privire la culpa cumulată a şoferilor în răspunsul său la 
obiecţiuni nu este motivată, instanţa va reţine culpa exclusivă a inculpatului la 
săvârşirea accidentului de faţă. 
  Încadrarea juridică: 

Urmare celor de mai sus, instanţa reţine că fapta inculpatului care la data de 
22.06.2008, în timp ce conducea pe DN 22C-E 81 dinspre Cernavodă spre 
Medgidia, în dreptul Căminului Cultural din satul Făclia, com. Saligny, jud. 
Constanţa, a iniţial o manevră de depăşire în urma căreia a avut loc un impact cu 
auto marca BMW care circula pe relaţia Cernavodă-Medgidia şi se afla în depăşire 
şi a determinat accidentarea mortală a pietonului S.M.P. care se deplasa pe trotuar, 
întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de ucidere din culpă, prev. de art. 
178 alin. 1 şi 2 Cp Uciderea din culpă a unei persoane se pedepseşte cu închisoare 
de la unu la 5 ani. Uciderea din culpă ca urmare a nerespectării dispoziţiilor 
legale ori a măsurilor de prevedere pentru exerciţiul unei profesii sau meserii, ori 
pentru efectuarea unei anume activităţi, se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 7 
ani. 

Elementul material a infracţiunii constă în săvârşirea unei activităţi care 
are ca rezultat moartea unei persoane, indiferent daca aceasta se realizează direct 
sau indirect, cu condiţia ca atingerea sa fie producătoare de deces victimei si sa fie 
urmarea imediata a acţiunii de lovire. 

Premisa acestei infracţiunii este aceea că fapta a fost săvârşită ca urmare a 
faptului că inculpatul nu a respectat normele de circulaţie pe drumurile publice, 
respectiv nu s-a asigurat corespunzător la efectuarea manevrei de depăşire. 

Faţă de prevederile art. 63, 64 Cod procedură penală, în procesul penal poate 
constitui mijloc de probă orice element de fapt care serveşte la constatarea 
existenţei sau inexistenţei unei infracţiuni, ori identificarea persoanei care a 
săvârşit-o.  

Potrivit dispoziţiilor art. 69 Cod procedură penală, este de principiu că 
declaraţiile inculpatului făcute în cursul procesului servesc la aflarea adevărului în 
măsura în care se coroborează cu fapte şi împrejurări ce rezultă din ansamblul 
probelor administrate în cauză.  

Infracţiunile privitoare la viaţa unei persoane, de regulă, se probează prin 
declaraţiile părţilor coroborate cu actele medico-legale eliberate de către serviciile 
sanitare de specialitate şi unele probe indirecte, cum ar fi martorii care percep 
activitatea infracţională direct sau la scurt timp după consumarea acesteia.  

Urmare celor arătate mai sus cu privire la situaţia de fapt, instanţa apreciază 
că accidentul a avut la bază comportamentul inadecvat al inculpatului care datorită 
neatenţiei, nu a luat măsurile legale care se impuneau la efectuarea manevrei de 
depăşire. 

In cauza elementul material al faptei constă dintr-o activitate contrară 
normelor legale, în cauză, privind circulaţia pe drumurile publice prin neasigurarea 
inculpatului la efectuarea manevrei de depăşire.  
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Prin Rechizitoriu s-a reţinut că soţul supravieţuitor al victimei se constituie 
parte civilă cu suma de 100.000 lei, reprezentând cheltuieli de înmormântare şi 
daune morale. 

 În cursul judecăţii, la termenul din data de 11.02.2010, acesta şi-a precizat 
pretenţiile, arătând că solicită 1.000 lei cheltuieli de înmormântare şi 99.000 lei 
daune morale. Pretenţiile sale sunt majorate la data de 16.04.2010 la 100.000 lei 
daune morale şi 50.000 lei daune materiale. 

La termenul din data de 25.03.2010, partea vătămată G.A. s-a constituit 
parte civilă pentru suma de 5709 lei cu titlu de daune materiale, respectiv 
cheltuieli cu reparare a autovehiculului avariat prin accident. 

În cursul judecăţii, la data de 16.04.2010, părţile vătămate S.I.V., S.G., 
S.N.C., S.D., S.A., S.D. s-au constituit părţi civile fiecare pentru suma de 
100.000 lei reprezentând daune morale şi 50.000 lei daune materiale. 

Împotriva acestei hotărâri au declarat recurs inculpatul N.RD., părţile civile 
S.V., S.I.V., A.(fostă S.)G., S.N.C., G.A. şi asiguratorul S.C. G.A. S.A. Bucureşti. 

În dezvoltarea motivelor de recurs ale inculpatului N.R.D. s-a solicitat 
admiterea recursului, casarea în parte a sentinţei pronunţată de Judecătoria 
Medgidia şi să se stabilească o culpă de cel mult 50% în sarcina inculpatului, 
considerând că Judecătoria Medgidia nu a instrumentat suficient cauza dedusă 
judecăţii; în acest sens s-a arătat că din probatoriul administrat în cauză rezultă că 
manevra inculpatului nu a fost de natură să determine intrarea în şanţ a 
autoturismului BMW, principala cauză a fost viteza care se coroborează cu 
manevra greşită de depăşire; s-a mai arătat că pedeapsa de 2 ani închisoare aplicată 
de către instanţa de fond ar trebui să fie redusă la jumătate, iar în ceea ce priveşte  
latura civilă a cauzei s-a solicitat reducerea la jumătate a cuantumului acestora. 

În dezvoltarea motivelor de recurs ale recurenţilor părţi civile S.V., G.A., 
S.I.V., s-au solicitat următoarele: 

- obligarea inculpatului în solidar cu asiguratorul la plata daunelor materiale  
către partea civilă G.A., menţionând că dovada prejudiciului se regăseşte la dosarul 
de fond, respectiv contravaloarea materialelor şi manoperei reparaţiei 
autoturismului, avariat în urma accidentului rutier; 

- obligarea inculpatului în solidar cu asiguratorul la plata daunelor materiale 
în cuantum de 50.000 lei către partea civilă S.V., solicitându-se  a se avea în vedere 
că instanţa de fond a reţinut spre analiză inclusiv declaraţia martorei audiată pe 
latură civilă, cu toate acestea a apreciat eronat asupra acordării acestor daune 
materiale; s-a mai precizat că partea civilă a făcut cheltuieli însemnate, în condiţiile 
în care s-au efectuat toate activităţile de pomenire tradiţionale. 

În ceea ce priveşte celelalte părţi civile, s-a precizat că nu înţelege să 
formuleze motive de recurs. 

Curtea constată că recursul formulat de către asiguratorul S.C. G.A. S.A. 
Bucureşti nu a fost motivat. 

Părţile civile au depus la dosar mai multe hotărâri judecătoreşti cu titlu de 
practică judiciară. 

La termenul din data 06.12.2011, inculpatul N.R.D. a precizat personal că nu 
doreşte să dea declaraţie în faţa instanţei de recurs, uzând de dreptul la tăcere prev. 
de art.70 alin.2 cod procedură penală. 
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Faţă de susţinerile părţilor civile şi a avocatului acestora de la termenul din 
data de 06.12.2011, Curtea va constata că doar părţile civile G.A şi S.V. au înţeles 
să formuleze recurs în cauză, iar restul părţilor civile nu şi-au însuşit recursurile 
formulate în numele lor de către apărători.  

Examinând sentinţa recurată în raport de motivele de recurs şi de actele şi 
lucrările dosarului, Curtea constată că recursurile formulate în cauză de către 
părţile civile G.A. şi S.V. nu sunt fondate şi doar recursurile formulate de către 
inculpatul N.R.D. şi asiguratorul S.C. G.A. S.A. Bucureşti sunt fondate sub 
aspectul cuantumului despăgubirilor civile acordate părţilor civile, pentru 
următoarele: 

Prima instanţă a reţinut în mod corect vinovăţia inculpatului N.R.D. sub 
forma culpei cu prevedere prev. de art. 19 pct. 2 lit. a Cod penal.  

Din ansamblul mijloacelor de probă administrate în cauză, Curtea constată 
însă că producerea accidentului de circulaţie nu s-a produs din culpa exclusivă a 
inculpatului ci a existat o culpă concurentă a acestuia cu cea a celuilalt conducător 
auto implicat în coliziune, respectiv cu partea civilă G.A. 

În acest sens, Curtea reţine că nu există martori oculari obiectivi care să fi 
asistat la momentul producerii accidentului de circulaţie, martorii existenţi în cele 
două autoturisme implicate în accidentul de circulaţie fiind martori subiectivi şi 
relatând aceleaşi aspecte pe care le-au relatat şoferii celor două autoturisme, 
respectiv inculpatul N.R.D, şi partea civilă G.A. 

În aceste condiţii, Curtea are în vedere mijloacele de probă ştiinţifice 
efectuate în cauză, respectiv rapoartele de expertiză tehnică auto efectuate în cauză. 

Astfel, Curtea reţine că iniţial expertul tehnic auto O.D.P. a efectuat 
expertiza tehnică din data de 22.12.2008 din cursul urmăririi penale, prin care a 
concluzionat la acel moment următoarele:  

În urma cercetărilor efectuate, expertul principal O.D.P. a concluzionat că: 
- viteza de deplasare a autoturismului marca BMW a fost de 55-58,9 km/h, 
- viteza de deplasare a autoturismului marca Opel Astra a fost de 50-52 

km/h, 
- viteza de evitare a accidentului pentru autoturismul marca BMW trebuia să 

fie de 25-26 km/h, 
- nu au fost respectate regulile privind depăşirea de către şoferul 

autoturismului marca Opel Astra care era obligat să se asigure corespunzător 
înainte de efectuarea manevrei de depăşire, 

- cauza producerii accidentului a constituit-o neasigurarea de către 
conducătorul autoturismului Opel Astra la efectuarea manevrei de depăşire în timp 
ce autoturismul marca BMW efectua deja o astfel de manevră, 

- conducătorul autoturismului marca BMW nu a avut posibilitatea de evitare 
a impactului, acesta fiind deja în efectuarea depăşirii, 

- locul impactului dintre cele două autovehicule se afla în timp ce 
autoturismul marca BMW se afla paralel cu axa centrală a carosabilului, cu roţile 
din dreapta la 1,5 m de axul central, iar autoturismul marca Opel Astra intrase pe 
sensul opus şi avea o traiectorie înclinată în stânga faţă de axa centrală la circa 22-
25 grade. 
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Curtea mai reţine însă că în cursul judecăţii în faţa instanţei de fond, acelaşi 
expert tehnic auto O.D.P. a întocmit raportul de expertiză tehnică auto, cu expert 
parte propus de inculpat prin care a concluzionat că având în vedere prevederile 
legale prev. de art.118 şi art.119 din Regulamentul de aplicare a O.U.G. 
nr.195/2002 „se constată că evitarea producerii accidentului putea fi făcută de 
către ambii conducători auto, care trebuiau să se conformeze prevederilor 
legale”.  

Curtea, apreciază că aceste ultime concluzii ale aceluiaşi expert tehnic auto 
O.D.P. sunt formulate având în vedere ansamblul mijloacelor de probă care au fost 
administrate şi în cursul cercetării judecătoreşti, deci pe baza unui probatoriu mai 
amplu decât cel efectuat în cursul urmării penale până în momentul când a efectuat 
raportul de expertiză. 

În acelaşi sens, Curtea constată că aceste ultime concluzii ale expertului 
principal O.D.P. se coroborează şi cu, concluziile expertului parte tehnic auto 
propus de inculpat, care a precizat că şi şoferul G.A. putea evita impactul dacă 
acesta ar fi respectat normele legale referitoare la circulaţie rutieră în interiorul 
localităţii şi la efectuarea depăşirilor şi dacă acesta nu se angaja într-o asemenea 
manevră fără a se asigura corespunzător. 

În concret acesta a concluzionat că inculpatul circula practic cu o viteză mai 
mare decât cea admisă în localitate. Conducătorul autoturismului marca BMW 
fiind în depăşire, trebuia să aibă în mod evident o viteză mai mare decât cea a 
inculpatului. Faţă de vitezele stabilite de expertul principal, expertul parte arată că 
pentru a depăşi autoturismul Opel Astra care circula cu o viteză medie de 51 km/h, 
autoturismul marca BMW care circula cu o viteză medie de 57 km/h avea nevoie 
de un spaţiu liber de manevră de 546 m, ceea ce în condiţiile unui carosabil cu o 
singură bandă de mers nu este plauzibil deoarece era dificil de asigurat deoarece 
DN22C este un drum intens circulat. Se avansează ideea de către acest expert parte 
că viteza de deplasare a auto marca BMW era mult mai mare, aspect care s-ar 
deduce şi din faptul că, după impact, maşina nu a oprit în spaţiul celor 30-40 m 
necesari de oprire la viteza constată de expertul principal, ci la cca. 60 m. 

Ca urmare a discrepanţei dintre vitezele celor două autoturisme, este 
imposibil ca maşina Opel Astra, venind în impact cu o parte a caroseriei cu o 
rezistenţă mecanică redusă nu putea contribui prin aceasta la creşterea vitezei de 
deplasare a autoturismului marca BMW, la schimbarea direcţiei de mers a acestuia 
spre stânga şi cu atât mai mult nu putea face ca mecanismul de direcţie şi 
mecanismul de frânare ale autoturismului marca BMW să nu mai răspundă 
comenzilor conducătorului său auto. Astfel, se concluzionează că traiectoria urmată 
de autoturismul marca BMW este una a unei maşini scăpată de sub control în 
condiţiile deplasării acesteia cu o viteză excesivă. 

Cu privire la momentul accidentului, expertul susţine că „în momentul în 
care autoturismul marca BMW a ajuns la nivelul autoturismului marca Opel 
Astra, acesta din urmă era deja intrat pe sensul opus de circulaţie, deci era 
deja înscris în depăşirea autovehiculului neidentificat care circula în faţa sa”.  

Coroborând concluziile expertului principal O.D.P. (din raportul de expertiză 
efectuat în cursul judecăţii) şi ale expertului parte, Curtea constată că evitarea 
producerii accidentului de circulaţie se putea face atât de către inculpatul N.R.D. 
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cât şi de către partea civilă G.A. dacă nu ar fi încălcat obligaţiile impuse prin 
Regulamentul de aplicare a O.U.G. nr.195/2002. 

Curtea reţine că potrivit art.118 din Regulamentul de aplicare a O.U.G. 
nr.195/2002: 

„Conducătorul de vehicul care efectuează depăşirea este obligat: 
a. să se asigure că acela care îl urmează sau îl precedă nu a semnalizat intenţia 

începerii unei manevre similare şi că poate depăşi fără a pune în pericol sau fără 
a stânjeni circulaţia din sens opus; 

b. să semnalizeze intenţia de efectuare a depăşirii; 
c. să păstreze în timpul depăşirii o distanţă laterală suficientă faţă de vehiculul 

depăşit.” 
 
De asemenea, potrivit art.119 din Regulamentul de aplicare a O.U.G. 
nr.195/2002: 

 „Conducătorul de vehicul care urmează să fie depăşit este obligat: 
a. să nu mărească viteza de deplasare; 
b. să circule cât mai aproape de marginea din dreapta a părţii carosabile sau a 

benzii pe care se deplasează.” 
      Faţă de aspectele expuse mai sus, Curtea apreciază că inculpatul N.R.D. nu a 
respectat dispoziţiile prev. de art.118 lit.a (în intenţia sa de a depăşi autovehiculul 
aflat în faţă) şi art.119 lit.b din Regulamentul de aplicare a O.U.G. nr.195/2002 iar 
partea civilă G.A. nu a respectat prev. art.118 lit.a şi art.118 lit.c (în intenţia sa de a 
depăşi autoturismul condus de inculpatul N.R.D). 
            Faţă de ansamblul considerentelor expuse, Curtea constată că accidentul de 
circulaţie din data de 22.06.2008 din sat Făclia, comuna Saligny, judeţul Constanţa, 
în urma căruia a decedat pietonul S.M.P., s-a produs din culpa concurentă în 
procent de câte 50% a ambilor conducători auto, respectiv a inculpatului N.R.D, şi 
a părţii civile G.A. 
           Curtea constată că prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria 
Medgidia, întocmit în cauză la data de 19.08.2009, a fost trimis în judecată doar 
inculpatul N.R.D. 

Faptul că, astfel cum s-a arătat mai sus, Curtea a constatat că la săvârşirea 
faptei de ucidere din culpă a pietonul S.M.P. există şi culpa concurentă a părţii 
civile G.A. ar aduce în discuţie în cauză aplicabilitatea prev. art.337 cod procedură 
penală privind extinderea procesului penal cu privire la alte persoane. 

Curtea constată că în acest caz extinderea procesului penal nu se poate face 
din oficiu, ci doar dacă procurorul „cere extinderea procesului penal cu privire la 
acea persoană”, ceea ce în prezenta cauză nu s-a întâmplat. 

Prin urmare, Curtea este obligată să se pronunţe doar cu privire la fapta care 
a făcut obiectul sesizării prin rechizitoriu, deci doar cu privire la fapta reţinută în 
sarcina inculpatului N.R.D., cu menţiunea că din probatoriul administrat în cauză a 
reieşit o culpă de 50% a acestuia la producerea accidentului de circulaţie din data 
de 22.06.2008. 

În consecinţă, în drept, fapta inculpatului N.R.D. care la data de 22.06.2008, 
în timp ce conducea pe DN 22C-E 81 dinspre Cernavodă spre Medgidia, în dreptul 
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Căminului Cultural din satul Făclia, com. Saligny, jud. Constanţa, a iniţial o 
manevră de depăşire în urma căreia a avut loc un impact cu autoturismul marca 
BMW (condus de către partea civilă G.A.) care circula pe relaţia Cernavodă-
Medgidia şi se afla în depăşire, (inculpatul având un procent de culpă de 50% în 
producerea coliziunii între cele două autoturisme), în urma acestuia cauzându-se 
accidentarea mortală a pietonului S.M.P. care se deplasa pe trotuar, întruneşte 
elementele constitutive ale infracţiunii de ucidere din culpă, prev. de art. 178 alin. 1 
şi 2 Cp. 

Sub aspectul laturii subiective, Curtea constată că inculpatul N.R.D. a 
acţionat sub forma culpei cu prevedere prev. de art. 19 pct. 2 lit. a Cod penal, care 
constă în prevederea posibilităţii producerii urmărilor periculoase ale acţiunii 
(inacţiunii) sale, pe care nu le acceptă socotind fără temei că nu se vor produce, 
bazându-se pe existenţa unor împrejurări pe care nu le-a apreciat corect.  

Fiind întrunite toate condiţiile cerute de dispoziţiile art. 345 alin. 2 Cod 
procedură penală, în mod corect aceasta a dispus condamnarea inculpatului N.R.D. 
pentru fapta reţinută în sarcina sa. 

În cadrul operaţiunii de individualizare judiciară a pedepsei ce urma a fi 
aplicate, instanţa a avut în vedere criteriile generale prev. de art. 72 Cod penal şi a 
stabilit pentru inculpat o pedeapsă corespunzătoare gradului de pericol social 
concret a infracţiunii şi persoanei inculpatului. 

Curtea constată că faptul că inculpatul N.R.D. a avut o culpă de 50% în 
producerea accidentului rutier nu impune reducerea pedepsei de 2 ani închisoare 
aplicată de către instanţa de fond, având în vedere că pedeapsa aplicată constituie 
minimul special al pedepsei ce putea fi aplicată, iar circumstanţele personale ale 
inculpatului nu sunt deosebite pentru a fi în măsură să se reţină în cauză vreo 
circumstanţă atenuantă prev. de art.74 cod penal (a căror reţinere are un caracter 
facultativ) având în vedere urmarea produsă (decesul unei persoane) şi modalitatea 
concretă de săvârşire a faptei.  

Modalitatea de executare a fost stabilită corespunzător de prima instanţă, 
scopul pedepsei prev. de art. 52 Cod penal putând fi atins şi fără executarea 
efectivă a pedepsei, având în vedere cuantumul pedepsei aplicate, că inculpatul este 
infractor primar, că fapta a fost săvârşită din culpă (inculpatul având o culpă de 
50% în producerea accidentului rutier) şi că în perioada de aprox. 3 ani şi 5 luni de 
la data producerii prezentei fapte inculpatul nu a mai săvârşit alte fapte penale, 
fiind îndeplinite astfel cerinţele art.81 cod penal. 

Sub aspectul laturii civile a cauzei, Curtea constată că nu este fondat recursul 
formulat de către partea civilă G.A., prin care a solicitat acordarea daunelor 
materiale constând în repararea autoturismului său avariat, având în vedere că nu a 
fost probat gradul efectiv de avariere a acesteia, chiar dacă a fost estimat de către 
organul constatator la momentul cercetării la faţa locului, prejudiciul neputând fi 
deci considerat cert; în acelaşi sens, Curtea are în vedere şi faptul că partea civilă 
G.A. a avut o culpă în producerea coliziunii între cele două autovehicule, în urma 
căreia ambele autoturisme au fost avariate. 

Curtea mai constată că nu este fondat nici recursul formulat de către partea 
civilă S.V., care a solicitat acordarea daunelor materiale în cuantum de 50.000 lei; 
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în acest sens, Curtea apreciază că instanţa de fond a reţinut în mod corect din 
înscrisul de la fila 175 coroborat cu declaraţia martorei audiată la fila 333 că partea 
civilă a fost ajutată de numitul G.A. cu suma de 1500 lei pentru o înmormântare la 
care au participat cel puţin 50-60 de persoane şi că raportat la numărul mare de 
persoane participante la înmormântare, costurile specifice înmormântării (sicriu, 
cruce, slujbă etc) şi costurile unei pomeni de înmormântare organizate la un 
restaurant, ale pomenilor ulterioare decesului şi înmormântării suma de 10.000 lei 
acoperă toate aceste costuri, neimpunându-se astfel majorarea acestei sume. 

Având în vedere însă considerentele expuse mai sus cu privire la procentul de 
culpă de 50% a inculpatului N.R.D. la producerea accidentului de circulaţie din data de 
22.06.2008 din sat Făclia, comuna Saligny, judeţul Constanţa, în urma căruia a decedat 
pietonul S.M.P., şi având în vedere că potrivit art. 999 cod civil omul este responsabil nu 
numai pentru prejudiciul cauzat prin fapta sa, dar şi pentru acela cauzat prin neglijenţa sau 
imprudenţa sa, Curtea constată că răspunderea civilă delictuală a inculpatului N.R.D. este 
atrasă de gradul său de culpă în producerea prejudiciilor materiale şi morale a părţilor 
civile constituite în cauză. 

În consecinţă, Curtea constată că se impune reducerea cuantumului despăgubirilor 
civile acordate părţilor civile de către instanţa de fond la jumătate, raportat la culpa 
inculpatului de 50% în producerea accidentului. 

Curtea mai constată că sub acelaşi aspect este fondat şi recursul asiguratorului S.C. 
G.A. S.A. Bucureşti, chiar dacă recursul nu a fost motivat, având în vedere că şi 
asigurătorul a fost obligat alături de inculpatul N.R.D. la plata despăgubirilor civile către 
părţile civile, iar potrivit art.3856 alin.3 cod procedură penală instanţa este obligată „să 
examineze întreaga cauză sub toate aspectele”, recursul nefiind limitat la motivele de 
casare prev. de art.3859 cod procedură penală în cazul în care hotărârea nu poate fi atacată 
cu apel iar în prezenta cauză hotărârea instanţei de fond se putea ataca doar cu recurs, nu 
şi cu apel, potrivit modificărilor aduse codului de procedură penală prin Legea 
nr.202/2010.  

Faţă de ansamblul considerentelor expuse, în baza art. 38515 pct.1 lit.”b” cod 
procedură penală, Curtea va respinge ca nefondate recursurile părţilor civile G.A. şi S.V. 
împotriva sentinţei penale nr.1902 din data de 27 septembrie 2011, pronunţată de 
Judecătoria Medgidia, în dosarul penal nr.4245/256/2009. 

Curtea va lua act că celelalte părţi civile nu-şi însuşesc recursurile formulate de 
apărători. 

În baza art.38515 pct.2 lit.”d” cod procedură penală, Curtea va admite recursurile 
formulate de către inculpatul N.R.D. şi asiguratorul S.C. G.A. S.A. Bucureşti  împotriva 
sentinţei penale nr.1902 din data de 27 septembrie 2011, pronunţată de Judecătoria 
Medgidia, în dosarul penal nr.4245/256/2009, va casa hotărârea atacată şi, rejudecând, va 
reduce cuantumul despăgubirilor civile la jumătate raportat la culpa inculpatului de 50% 
în producerea accidentului. 

Se vor menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei în măsura în care nu contravin 
prezentei.  

Conform art.192 alin.2 cod procedură penală, recurenţii părţi civile G.A. şi S.V. 
vor fi obligaţi la plata sumei de câte 500 lei cheltuieli judiciare către stat. 

Dosar nr. 4245/256/2009 
Decizia penală nr. 126/MP/21.12.2011 

Judecător redactor Dan Iulian Năstase 
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          23. Obligarea greşită a inculpatului în solidar cu partea 
responsabilă civilmente şi alături de asigurătorul de răspundere civilă 
in condiţiile in care partea civilă a renunţat la pretenţiile civile. 
 

 Susţinerea părţii civile care a declarat că « a primit suma de 50.000 euro doar pentru 
operaţia de la picior, însă pentru celelalte cheltuieli nu i s-a acordat nimic » încalcă principiul 
disponibilităţii care guvernează soluţionarea acţiunii civile, intrucât aceasta s-a prezentat în 
acest sens în mod expres în faţa unui notar public, menţionând că: „renunţ la pretenţiile civile, 
atât materiale cât şi morale formulate împotriva E.R.A.R. S.A. în dosarul penal nr. 
8164/212/2009 al Judecătoriei Constanţa şi nu mai solicit nici o despăgubire de la E.R.A.R. S.A. 
pentru accidentul auto din data de 02.11.2007”. 

Prin urmare, în mod injust a fost obligat inculpatul în solidar cu partea responsabilă 
civilmente şi alături de asigurător (asigurătorul urmând să răspundă în limita plafonului legal) 
la plata sumei de 72.893,33 lei cu titlu de daune materiale şi 100.000 lei cu titlu de daune 
morale, în favoarea părţii civile, atâta timp cât această parte civilă renunţase la toate pretenţiile 
civile ca urmare a primirii sumei de 50.000 euro. 

 
Prin sentinţa penală nr. 97/29.01.2011, pronunţată de Judecătoria Constanţa, 

în dosarul penal nr. 8164/212/2009, s-a hotărât: 
„În  baza  art. 184 alin.2 şi 4 C.p. condamnă inculpatul M.I., născut la data de 

05.07.1956 în Constanţa, jud. Constanţa, la  pedeapsa  de  8  luni  închisoare. 
 În  baza  art. 81 C.p.  dispune  suspendarea  condiţionată  a  executării  

pedepsei  de  8  luni  închisoare pe o durată de  2 ani  şi  8  luni  reprezentând  
termen  de  încercare  potrivit  art. 82 C.p. 

 În  baza  art. 359 C.p.p.  raportat la  art.83, art.84 C.p. atrage  atenţia  
inculpatului  asupra  cazurilor  a  căror  nerespectare  vor  atrage  revocarea  
suspendării  condiţionate. 

 În  baza  art. 71 C.p.  interzice  inculpatului  drepturile  prevăzute  de  art. 64  
lit. a  teza  a  II a  şi  lit. b C.p. 

 În  baza  art. 71  alin. 5  C.p. pe  durata  suspendării  condiţionate  a  
executării  pedepsei   închisorii  se  suspendă  şi  executarea  pedepselor  accesorii. 

 În  baza  art. 14  şi  art. 346 C.p.p. raportat  la  art. 998-999 C.civ., art. 1000 
alin.3 C.civ. obligă  inculpatul M.I. în solidar cu partea responsabilă civilmente SC 
A.I. SRL şi alături  de  asigurătorul  S.C. E.A.R. S.A. (asigurătorul  urmând  să  
răspundă  în  limita  plafonului  legal) la  plata  următoarelor  sume : 

- 72.893,33 lei  cu  titlu  de  daune  materiale  şi  100.000 lei  cu  
titlu  de  daune  morale, în  favoarea  părţii  civile  M.D.; 

- 9.258  lei  cu  titlu  de  daune  materiale  în  favoarea  părţii  
civile  Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa; 

În  baza  art. 14  şi  art. 346 C.p.p. raportat  la  art. 998-999 C.civ. 1000 
alin.3 C.civ.  obligă  inculpatul în  solidar  cu  partea  responsabilă civilmente SC 
A.I. SRL şi alături de asigurătorul S.C. E.A.R. S.A. la plata unei prestaţii periodice, 
lunare, în  cuantum de 600 lei în favoarea părţii civile M.D., de la data pronunţării 
prezentei  hotărâri până la redobândirea  capacităţii  de  muncă. 

Respinge  restul  pretenţiilor  civile  ca  neîntemeiate. 
În baza art. 193 alin.1 si 2 C.p.p. obliga inculpatul alaturi de asiguratorul 

S.C. E.A.R. S.A., catre partea civila M.D. la plata sumei de 3600 lei, cu titlu de 
cheltuieli de judecata.” 
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Pentru a se pronunţa astfel, instanţa de fond a reţinut următoarele: 
 La data de 02.11.2007, inculpatul M.I. se afla in timpul exercitarii 

atributiilor de serviciu la SC A.I. SRL Constanţa si efectua o deplasare cu 
autotrenul marca DAF, ce tracta semiremorca înmatriculată sub numărul CT… pe 
DN3, dinspre localitatea Valu lui Traian către municipiul Constanta. 

 Ajungand la km.246+660m, inculpatul a pierdut controlul direcţiei, a pătruns 
pe contrasens şi a intrat în coliziune cu autoturismul marca Dacia, cu nr. de 
înmatriculare CT…, condus de partea vătămată M.D. 

In urma accidentului, a rezultat vătămarea corporală a părţii vătămate M.D. şi 
a numitului H.R., pasager în autoturismul Dacia, care au fost transportaţi la 
Spitalul Clinic Judeţean de Urgentă Constanţa pentru investigaţii. 

 Partea vatamata M.D. a suferit leziuni pentru care i-au fost necesare 1 an de 
zile de îngrijiri medicale, leziuni care i-au pus în pericol viaţa prin hemoragie şi 
contuzie meningo-cerebrală, conform raportului de constatare medico-legala 
nr.l65/AC din data de 09.05.2008, emis de Serviciul de Medicină Legală 
Constanţa. 

 Din raportul de expertiză medicală nr. 2823/08.11.2010 întocmit de 
Institutul Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă 
reiese că partea vătămată M.D. a fost diagnosticată cu deficienţă globală medie 
prin tulburări în metabolismul cerebral şi tulburări locomotorii, prezentând 50% 
incapacitate adaptivă şi 50% capacitate de muncă pierdută. 

 Din raportul de expertiza tehnica auto intocmit in faza de urmarire penala 
rezulta ca, starea de pericol a fost creată în exclusivitate de inculpatul M.I. care, 
rulând nepreventiv, a pătruns pe contrasens şi a intrat în coliziune cu autoturismul 
marca Dacia care circula regulamentar. Viteza de deplasare a autotractorului 
condus de inculpat, în premomentul producerii accidentului, a fost stabilită la 92-
93 km/h, valoare ce corespunde cu diagrama tahograf ataşată la dosar şi care este 
peste limita maximă admisă în zonă. Cauza care a condus la producerea 
accidentului rutier a constituit-o conducerea nepreventivă şi cu viteză peste limita 
admisă a autotrenului de către inculpatul Moldoveanu Ion, care, în nicio situaţie nu 
avea dreptul de a trece peste axul drumului marcat cu linie dublă continuă. 

Partea vatamata a aratat că, la data de 02.11.2007, în jurul orelor 22:40, a 
condus autoturismul Dacia pe DN 3, dinspre mun. Constanţa către Bucuresti; 
ajungând la intrarea în localitatea Valu lui Traian, în zona pădurii, în timp ce 
circula pe banda I cu o viteză de 50 Km/h, a observat farurile unui autovehicul care 
circula în direcţia opusă şi care a pătruns pe sensul său de mers; partea vătămată a 
arătat că a acţionat sistemul de frânare, a tras dreapta de volan, după care a auzit o 
bubuitură şi şi-a pierdut cunoştinţa.  

 Martorul H.R. a arătat că, la data de 02.11.2007, în jurul orelor 22:40, se afla 
ca pasager pe locul din dreapta fata în autoturismul Dacia condus de partea 
vătămată pe DN 3, dinspre mun. Constanţa către Bucuresti; la intrarea în loc. Valu 
lui Traian, în zona pădurii, a observat la cca. 50-100 m în faţă farurile unui 
autovehicul care circula în direcţia opusă care nu păstra banda sa de circulaţie şi 
apoi ca realizat că acest  autovehicul se îndreaptă către autoturismul condus de 
partea vătămată. 
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 Inculpatul a aratat ca la data de 02.11.2007, în jurul orelor 22:40, a condus 
autotrenul marca DAF, ce tracta semiremorca pe DN3, dinspre localitatea Valu lui 
Traian către municipiul Constanta; după ce a trecut de localitatea Valu lui Traian, 
în timp ce circula pe banda II, a fost depăşit peste marcajul continuu de un 
autoturism care a frânat în faţa sa; pentru a evita coliziunea cu acest autoturism, 
inculpatul a arătat că a pătruns pe contrasens unde a intrat în coliziune cu 
autoturismul condus de partea vătămată. 

 Pe baza tuturor probelor administrate in cauza, respectiv, proces verbal de 
cercetare la fata locului, declaratiile partilor implicate in evenimentul rutier, 
declaraţiile martorului H.R., raportul de expertiza tehnica auto, raportul de 
constatare medico-legala, raportul de expertiză medicală, instanta va retine 
vinovatia inculpatului M.I. pentru infractiunea de vatamare corporala din culpa, si  
incalcarea de catre acesta a dispozitiilor art.50  alin. l lit.c din O.U.G. nr.195/2002, 
rep. şi art.120 alin.l lit.i din Regulamentul de aplicare al O.U.G. nr.195/2002, rep., 
urmand sa se retina culpa exclusive in producerea accidentului. 

 Va fi inlaturata apararea inculpatului, in sensul ca a fost depăşit peste 
marcajul continuu de un autoturism care a frânat în faţa sa, întrucât aceste aspecte 
nu au fost dovedite cu nici un mijloc de probă. 

 Sub aspectul laturii obiective, fapta inculpatului M.I., care la data de 
02.11.2007, în timp ce conducea autotrenul marca DAF, ce tracta semiremorca pe 
DN3, a pierdut  controlul direcţiei, a pătruns pe contrasens şi a intrat în coliziune 
cu autoturismul marca Dacia, din eveniment rezultând vătămarea corporală a 
numitei M.D. care a suferit leziuni ce au necesitat pentru vindecare 1 an de zile de 
îngrijiri medicale, fiindu-i pusă în pericol viaţa prin hemoragie şi contuzie 
cerebrală, intruneste elementele constitutive ale infractiunii de vatamare corporala 
din culpa, prevazuta de art.184 alin.2 si 4 C.p. 

 Instanta apreciaza ca fiind dovedita fapta de natura penala a inculpatului, 
savarsita cu forma de vinovatie ceruta de lege, culpa cu prevedere, si acesta 
constituie infractiune pentru care se va aplica o pedeapsa in limitele prevazute de 
lege. 

 La individualizarea pedepsei vor fi avute in vedere criteriile generale de 
stabilire a pedepsei  prevazute in art.52 C.pen. si art.72 C.pen., limitele de 
pedeapsa prevazute in partea speciala a Codului penal, modalitatea concreta de 
comitere a faptei, constand in producerea unui accident soldat cu lovirea unei 
persoane ce a necesitat un numar mare de ingrijiri medicale, din culpa sa exclusiva, 
consecintele producerii accidentului, dar si datele ce caracterizeza persoana 
inculpatului care este în vârstă de 55 ani, nu este cunoscut cu antecedente penale şi 
care a manifestat o vădită lipsă de interes faţă de prezentul proces penal. 

 Pentru aceste considerente, instanţa va condamna pe inculpatul M.I. la o 
pedeapsa  situata spre minimul special prevazut de lege, de 8 luni inchisoare pentru 
infracţiunea prevazuta de art. 184 alin.2 si 4 C.p. 

De asemenea, fiind îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 81 C.p. instanţa 
apreciază că reeducarea inculpatului, in sensul respectului datorat valorilor sociale 
ocrotite de lege, poate avea loc si fără privare de libertate, dând posibilitatea 
inculpatului să reflecteze asupra propriului comportament raportat la relaţiile 
sociale pe care a înţeles să le încalce prin săvârşirea infracţiunilor, astfel că va 
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dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei pe durata unui termen de 
încercare stabilit in condiţiile art. 82 C.p. şi compus din durata pedepsei aplicate la 
care se adaugă un interval de timp de 2 ani. 

Instanţa va atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 83 C.p. a căror 
nerespectare are ca urmare revocarea suspendării acordate. 

În  baza art. 71 C.p. va interzice inculpatului exerciţiul drepturilor prev. de art. 
64 lit.a teza a II a si lit.b C.p. şi în baza art. 71 alin.5 C.p. se va constata suspendată 
executarea pedepsei accesorii a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit.a teza a II 
a şi  lit.b C.p. pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei închisorii. 

 Cu privire la latura civila, se constata ca partea vatamata M.D. s-a constituit 
parte civila cu suma de 350.000 lei daune materiale, reprezentand cheltuieli 
ocazionate de spitalizare, consultaţii medicale, deplasarea la unitati spitalicesti, 
plata unui îngrijitor, beneficiul nerealizat - diferenţa dintre veniturile salariale 
obţinute la societatea unde era angajată la momentul producerii accidentului şi 
veniturile realizate la actualul loc de muncă, cheltuieli efectuate în vederea 
organizării căsătoriei, eveniment care nu a mai avut loc datorită accidentului; 
despăgubiri periodice lunare în cuantum de 500 euro si 500.000 lei daune morale 
pentru suferinta provocata de accident. 

 De asemenea, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa s-a constituit 
parte civila cu suma de 9258 lei reprezentând daune materiale. 

Instanţa constată că, în cauză, sunt îndeplinite cumulativ condiţiile răspunderii 
civile delictuale: fapta ilicită a inculpatului constând în provocarea unui accident 
rutier prin neobservarea prevederilor legale, prejudiciile  materiale  suferite de 
părţile civile şi morale suferite de partea civila M.D., legătura de cauzalitate directă 
între fapta ilicită şi prejudicii, vinovăţia dovedită a inculpatului. 

Instanta va admite, in parte, actiunea civila formulata de partea civila M.D., in 
contradictoriu cu inculpatul, partea responsabila civilmente si asiguratorul de 
raspundere civila, inculpatul fiind obligat sa raspunda intrucat prin actiunea sa 
ilicita a adus prejudicii partii civile, fiind indeplinite conditiile raspunderii civile 
delictuale, asiguratorul S.C. E.A.R. S.A. va raspunde alaturi de inculpat in temeiul 
Legii 136/1995 privind asigurarile si reasigurarile in Romania, asa cum a fost 
modificata prin OUG nr. 61/2005 si prin Legea nr. 172/2004, iar partea 
responsabila civilmente va fi tinuta sa raspunda intrucat prin actiunea ilicita a 
inculpatului ce se afla in timpul exercitarii atributiilor de serviciu la societatea 
citata in proces s-a produs un prejudiciu, fiind indeplinite conditiile raspunderii 
pentru fapta altuia. 

In ceea ce priveste daunele materiale, instanta va avea in vedere pentru partea 
civila M.D., faptul ca aceasta a facut dovada cu inscrisurile depuse la dosar, proba 
cu inscrisuri fiind completata cu proba testimoniala cu martorii B.A. şi H.M. 
pentru cheltuielile privind consulataţii medicale in cuantum de 493,33 lei, 
cheltuielile cu deplasarea la unitati spitalicesti in valoare de 10.000 lei, cheltuieli 
ocazionate de plata martorei H.M. care a îngrijit partea vătămată în cuantum de 
8.400 lei, cheltuieli efectuate în vederea organizării căsătoriei în valoare de 30.000 
lei, eveniment care era programat la data de 10.11.2007 şi care nu a mai avut loc 
datorită accidentului, la care se adaugă beneficiul nerealizat - diferenţa dintre 
veniturile salariale obţinute de partea vătămată la societatea unde era angajată la 
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momentul producerii accidentului şi veniturile realizate la actualul loc de muncă în 
cuantum de 24.000 lei. 

Având în vedere concluziile raportului de expertiză medicală nr. 
2823/08.11.2010 întocmit de Institutul Naţional de Expertiză Medicală şi 
Recuperare a Capacităţii de Muncă din care reiese că partea vătămată M.D. a fost 
diagnosticată cu deficienţă globală medie prin tulburări în metabolismul cerebral şi 
tulburări locomotorii, prezentând 50% incapacitate adaptivă şi 50% capacitate de 
muncă pierdută, ţinând cont de principiul reparării integrale a prejudiciului, 
instanţa va obliga inculpatul în solidar cu partea  responsabilă civilmente SC A.I. 
SRL şi alături de asigurătorul  S.C. E.A.R. S.A. la  plata unei prestaţii periodice, 
lunare, în cuantum de 600 lei în favoarea părţii civile M.D., de  la  data  pronunţării  
prezentei  hotărâri până  la  redobândirea capacităţii de muncă. 

Referitor la restul daunele materiale pretinse de partea vătămată M.D., 
principiul "actori incumbit probatio" expres prevăzut de legiuitor prin dispoziţiile 
art.1169 C.civ. presupune ca cel ce face o propunere înaintea judecăţii este obligat 
a dovedi. Ori, în  speţă, partea vătămată nu a făcut dovada celorlalte pretenţii 
solicitate, astfel că acestea vor  fi  respinse ca neîntemeiate. 

 In ceea ce priveste daunele morale, faţă de natura leziunilor suferite de 
partea civila, ce au determinat imobilizarea partii vatamate pe o durata mare de 
timp, resimtindu-se si dupa acest interval de timp si ramanand in continuare cu 
sechele si suportand dureri, instanta va aprecia ca pentru disconfortul fizic si 
suferinta partii civile suma de 100.000 lei este in masura sa compenseze aceste 
suferinte, urmand ca restul pretentiilor solicitate cu acest titlu sa fie respinse ca 
neintemeiate. 

Conform adresei nr. 24506 din 09.10.2009 partea civilă Spitalul Clinic 
Judeţean de Urgenţă Constanţa a efectuat cu titlu de daune materiale cheltuieli pe 
durata spitalizării părţii civile M.D. în perioada 02.11-12.12.2007 cheltuieli în 
cuantum de 9258 lei, astfel că se va dispune obligarea inculpatul M.I. în solidar cu 
partea responsabilă civilmente SC A.I. SRL şi alături de asigurătorul  S.C. E.A.R. 
S.A. la plata acestei sume. 

Împotriva acestei hotărâri au declarat recurs asiguratorul S.C. A.A. S.A. şi 
partea responsabilă civilmente S.C. A.I.T. S.R.L. 

În dezvoltarea motivelor de recurs ale asiguratorului S.C. A.A. S.A. (fostă 
E.R.A.R. S.A.) s-a solicitat admiterea recursului, casarea în parte a sentinţei şi 
rejudecând, respingerea acţiunii civile a părţii civile M.D., întrucât aceasta a dat 
declaraţie notarială prin care a renunţat la pretenţiile civile, fiind despăgubită de 
asigurator cu suma de 50.000 euro. 

 În dezvoltarea motivelor de recurs ale părţii responsabile civilmente S.C. 
A.I.T. S.R.L. s-a solicitat admiterea recursului, casarea hotărârii şi respingerea în 
totalitate a pretenţiilor civile formulate de M.D., prejudiciul fiind integral 
recuperat, despăgubirile date de asigurator fiind chiar mai mari decât cele acordate 
de instanţă. 

 În recurs, asiguratorul a depus la dosar, în copie, o declaraţie notarială a 
părţii civile M.D. din data de 20.10.2009, o declaraţie notarială a părţii civile M.D. 
din data de 05.11.2009 şi un ordin de plată. 

 Deşi legal citat, inculpatul nu s-a prezentat în faţa instanţei de recurs. 
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 Examinând hotărârea recurată în raport de motivele de recurs şi de actele şi 
lucrările dosarului, Curtea constată că cele două recursuri formulate în cauză sunt 
fondate, pentru următoarele: 

 Din examinarea motivelor de recurs invocate, Curtea constată că recursurile 
formulate vizează doar soluţionarea laturii civile a cauzei, nefiind aduse critici cu 
privire la modalitatea de soluţionare a laturii penale. 

 În ceea ce priveşte soluţionarea laturii civile, Curtea reţine că în civil 
operează principiul disponibilităţii părţilor. 

 Din declaraţia notarială a părţii civile M.D. din data de 20.10.2009, Curtea 
constată că partea civilă M.D. a precizat că „în cazul în care voi primi de la 
E.R.A.R. S.A. suma de 50.000 euro în contul ….. cu titlu de despăgubiri 
morale şi materiale pentru accidentul auto din data de 02.11.2007, mă oblig să 
renunţ la pretenţiile reprezentând daune materiale şi morale pretinse 
societăţii de asigurări E.R.A.R. S.A. formulate în dosarul penal nr. 
8164/212/2009 al Judecătoriei Constanţa, nemaiavând nici o pretenţie de 
natură civilă (morală sau materială) faţă de societatea de asigurări sus 
menţionată”. 

Ulterior, ca urmare a plăţii la data de 02.11.2009 de către asigurator a 
echivalentului în lei a sumei de 50.000 euro în contul indicat de către partea civilă 
M.D., partea civilă M.D. a dat o declaraţie notarială la data de 05.11.2009, Curtea 
constatând că această parte civilă a menţionat în mod expres că „renunţ la 
pretenţiile civile, atât materiale cât şi morale formulate împotriva E.R.A.R. 
S.A. în dosarul penal nr. 8164/212/2009 al Judecătoriei Constanţa şi nu mai 
solicit nici o despăgubire de la E.R.A.R. S.A. pentru accidentul auto din data 
de 02.11.2007”. 

 Curtea mai reţine că la termenul din data de 04.10.2011, partea civilă M.D. 
arată că a primit suma de 50.000 euro doar pentru operaţia de la picior, însă  pentru 
celelalte cheltuieli nu i s-a acordat nimic. 

Curtea apreciază însă că această susţinere a părţii civile M.D. încalcă 
principiul disponibilităţii care guvernează soluţionarea acţiunii civile, aceasta 
menţionând în acest sens în mod expres în faţa unui notar public la data de 
02.11.2009 că: „renunţ la pretenţiile civile, atât materiale cât şi morale 
formulate împotriva E.R.A.R. S.A. în dosarul penal nr. 8164/212/2009 al 
Judecătoriei Constanţa şi nu mai solicit nici o despăgubire de la E.R.A.R. S.A. 
pentru accidentul auto din data de 02.11.2007”. 

Prin urmare, Curtea constată că în mod injust instanţa de fond a obligat 
inculpatul M.I. în  solidar cu partea responsabilă civilmente SC A.I. SRL şi alături 
de asigurătorul  S.C. E.A.R. S.A. (asigurătorul urmând să răspundă în limita 
plafonului legal) la plata  sumei de 72.893,33 lei cu titlu de daune materiale şi 
100.000 lei cu titlu de daune  morale, în  favoarea părţii civile M.D., atâta timp cât 
această parte civilă renunţase la toate pretenţiile civile ca urmare a primirii sumei 
de 50.000 euro. 

Faţă de ansamblul considerentelor expuse, în baza art.38515 pct.2 lit.”d” cod 
procedură penală, Curtea va admite recursurile declarate de către asiguratorul S.C. 
A.A. S.A. şi partea responsabilă civilmente S.C. A.I.T. S.R.L, va extinde efectele 
recursului şi în ceea ce-l priveşte pe inculpatul M.I. potrivit art.385/7, va casa în 
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parte hotărârea recurată şi, rejudecând, va respinge ca nefondată acţiunea civilă 
formulată de partea civilă M.D. în contradictoriu cu inculpatul M.I., în solidar cu 
partea responsabilă civilmente şi asigurătorul de răspundere civilă.  

Conform art.192 alin.3 cod procedură penală, cheltuielile judiciare avansate 
de către stat vor rămâne în sarcina statului. 

Dosar nr. 8164/212/2009 
Decizia penală nr. 882/P/04.10.2011 

Judecător redactor Dan Iulian Năstase 
 
 
          24. Nedeținerea autorizației de pescuit comercial. Casare cu 
trimitere spre rejudecare la instanţa iniţial sesizată pentru 
soluţionarea fondului cauzei. 

 
Pentru justa soluţionare a cauzei, instanţa de fond ar fi trebuit să justifice temeinic de ce 

nu sunt aplicabile în speţă prevederile art.62 alin.(1) pct.(4) din Convenţia Naţiunilor Unite 
asupra dreptului  Mării (UNCLOS), încheiată la Montego Bay în anul 1982 şi de art.18 din 
Legea nr.36/2002 pentru modificarea şi completarea Legii nr.17/1990, potrivit cărora cetăţenii 
altor state care pescuiesc în Zona Economică Exclusivă a unui stat riveran trebuie să se 
conformeze măsurilor de conservare şi celorlalte condiţii stabilite prin legile statului riveran 
respectiv, în ceea ce priveşte eliberarea de permise pescarilor sau pentru vasele şi uneltele de 
pescuit, determinarea speciilor al căror pescuit este autorizat, reglementarea zonelor de pescuit, 
a tipului, mărimii şi numărului instrumentelor, precum şi al numărului navelor ce pot fi folosite, 
iar jurisdicţia penală a României se aplică şi vaselor străine folosite în scopuri comerciale, 
aflate în zona contiguă, dacă au săvârşit fapte care potrivit legii penale române sunt considerate 
infracţiuni. 

Prima instanţă nu a desăvârşit fondul cauzei, în condiţiile în care a reţinut 
aplicabilitatea prevederilor art.17 alin.(1) din Regulamentul nr.2371/2002 al Consiliului 
Europei, în absenţa unui acord între statele Român şi Bulgar cu privire la măsurile menite să 
asigure accesul egal al navelor lor de pescuit în apele comunitare ale Mării Negre, înlăturând 
nemotivat prevederile art.62 alin.(1) şi (4) din Convenţia Naţiunilor Unite asupra dreptului 
Mării, încheiată la Montego Bay în anul 1982 şi ale art.18 din Legea nr.36/2002 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.17/1990 privind regimul juridic al apelor maritime 
interioare, al mării teritoriale şi ale zonei contigue ale României. 

În eventualitatea că cele două state comunitare nu au convenit asupra măsurilor menite 
să asigure accesul egal al navelor lor de pescuit în apele comunitare ale Mării Negre, va trebui 
să se stabilească dacă şi în ce condiţii sunt aplicabile prevederile art.17 alin.(1) din 
Regulamentul nr.2371/2002 al Consiliului sau dacă sunt ori nu aplicabile prevederile Legii 
nr.110/1996 privind ratificarea de către România a Convenţiei Naţiunilor Unite asupra 
dreptului Mării (UNCLOS), încheiată la Montego Bay în anul 1982 cu trimitere expresă la 
regimul juridic special ce vizează Zona Economică Exclusivă a unui stat riveran. 

 
Art.62 alin.(1) pct.(4) din Convenţia Naţiunilor Unite  

asupra dreptului  Mării (UNCLOS), încheiată la Montego Bay în anul 1982 
Art.17 alin.(1) din Regulamentul nr.2371/2002 al Consiliului Europei 

Art.64, 65 din OUG nr.23/2008 
 

Prin sentinţa penală nr.287 din 18 octombrie 2011 pronunţată de Judecătoria 
Mangalia în dosarul nr.3348/254/2011, inculpatul H.S., născut la data de 
21.04.1968 în localitatea Plovdiv, Republica Bulgaria, domiciliat în oraşul Balcik, 
Republica Bulgaria, cetăţean bulgar, studii medii, având trei copii minori în 
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întreţinere, de ocupaţie marinar la S.C. D.F. S.R.L. Balcik, fără antecedente penale, 
a fost achitat, în temeiul prevederilor art.11 pct.(2) lit.a) Cod procedură penală 
raportat la art.10 lit.d) Cod procedură penală pentru săvârşirea infracţiunii de 
nedeţinere a autorizaţiei de pescuit comercial prevăzută de art.64 lit.a) din OUG 
nr.23/2008, infracţiunii de folosire de pescuit de către persoanele neautorizate a 
năvoadelor, voloacelor, prostovoalelor, vârşelor, vintirelor, precum şi a altor tipuri 
de unelte de pescuit comercial, prevăzută de art.64 lit.k) din OUG nr.23/2008 şi 
infracţiunii de pescuit cu unelte şi scule neautorizate prev. de art.65 alin.(1) lit.b) 
din OUG nr.23/2008. 

În baza prevederilor art.11 pct.(2) lit.a) Cod procedură penală raportat la 
art.10 lit.(b1) Cod procedură penală inculpatul H.S a fost achitat pentru săvârşirea 
infracţiunii de pescuit al resurselor acvatice vii cu unelte de pescuit având ochiul 
de plasă sub dimensiunile minime legale, prevăzută de art.64 lit.i) din OUG 
nr.23/2008. 

În temeiul prevederilor art.181 Cod penal raportat la art.91 lit.c) Cod penal s-
a aplicat inculpatului H.S. o amendă administrativă în cuantum de 1000 RON. 

Conform prevederilor art.357 alin.(2) lit.e) Cod procedură penală s-a dispus 
restituirea către inculpat a navei de pescuit BG 5159 – pavilion Bulgaria, reţinută 
în baza dovezii întocmite la data de 13.04.2011 de I.J.P.F. Constanţa – Grup Nave 
Mangalia. 

În baza prevederilor art.118 alin.(1) lit.e) şi f) Cod penal s-a dispus 
confiscarea plaselor de pescuit reţinute în baza dovezii întocmite la data de 
13.04.2011 de I.J.P.F. Constanţa – Grup Nave Mangalia şi a sumei de 1386 lei, 
reprezentând contravaloarea cantităţii de 66 kg calcan. 

Inculpatul H.S. a fost obligat să plătească statului suma de 800 RON cu titlu 
de cheltuieli judiciare. 

Pentru a se pronunţa în sensul celor menţionate Judecătoria a reţinut 
următoarele: 

Inculpatul este proprietarul navei de pescuit sub pavilion bulgăresc cu nr. 
BG 5159 şi împreună cu membrii echipajului, respectiv Y.S., Z.Z., P.V., I.N., E.A., 
Y.Z.M.I., S.T. şi Y.Z., a plecat din portul Balcik în seara zilei de 12.04.2011 pentru 
a verifica plasele de pescuit pe care le montase cu 10 zile înainte în apele Mării 
Negre, astfel cum se reţine din declaraţiile inculpatului coroborate cu declaraţiile 
martorilor audiaţi în faza de urmărire penală şi în faza de judecată, cu înscrisurile 
anexate la dosarul de urmărire penală şi cu înscrisul anexat la fila 29 din dosarul 
cauzei. 

Membrii echipajului au încercat să ridice  plasele la bordul navei  dar au 
constatat că una dintre  plasele montate de aceştia era încurcată cu altă plasă, 
nemarcată, pe care au ridicat-o pe punte şi au decis să se deplaseze la capătul opus 
al acesteia, capăt despre care inculpatul ştia că se află în apele maritime române 
(declaraţiile inculpatului coroborate cu declaraţiile martorilor audiaţi în cauză). 

La data de 13.04.2011, în jurul orei 5:20, echipajul navei de patrulare 
maritimă cu număr MAI 1103, aparţinând Grupului de Nave Mangalia, a fost 
sesizat de către Biroul de Supraveghere şi Control Naval al I.J.P.F. Constanţa 
pentru a se deplasa în punctul de coordonate 43°.46'.0 N şi 28°.58'2 E pentru a 
identifica o ţintă suspectă.  



 141

În jurul orelor 06:30, nava de patrulare a identificat în apele teritoriale 
româneşti, la distanţa de aproximativ 20 mile marine travers de localitatea 2 Mai, 
jud. Constanţa, nava de pescuit sub pavilion bulgăresc „BG 5150" care se deplasa 
către nord cu viteza de aproximativ două noduri, astfel cum se reţine din procesul-
verbal de depistare anexat la dosarul de urmărire penală, din declaraţia dată de 
inculpat şi din declaraţiile martorilor audiaţi în cauză. 

În jurul orelor 6,55 s-au efectuat somaţiile legale în canalul de comunicare 
16 internaţional şi codul internaţional de semnale pentru oprirea ambarcaţiunii, 
lucru care s-a şi realizat, astfel cum se reţine din procesul-verbal de depistare 
anexat la dosarul de urmărire penală şi din declaraţia dată de inculpat în cauză. 

Procedându-se la abordarea şi controlul navei, s-a constatat că echipajul este 
format din 10 persoane de naţionalitate bulgară, după cum urmează: inculpatul 
H.S., comandant al navei, şi numiţii Y.S., Z.Z., P.V., I.N., E.A., Y.Z.M.I., S.T. şi 
Y.Z., membri ai echipajului. 

Inculpatul a prezentat organelor de control documentele în baza cărora 
desfăşura activitatea de pescuit, respectiv aprobarea specială pentru efectuarea de 
pescuit economic de calcan în Marea Neagră pentru anul 2011 eliberată de MAA – 
Agenţia Executivă pentru Pescuit şi Acvacultură din Bulgaria sub nr. 
08104555/02.02.2011, aprobarea pentru pescuit economic în Marea Neagră şi 
Dunăre, eliberată de MAA – Agenţia Executivă pentru Pescuit şi Acvacultură din 
Bulgaria sub nr. 08104555 din 29.06.2009, jurnalul de bord, autorizaţie de 
navigaţie nr. 13-0327-09 eliberată de Ministerul Transporturilor din Republica 
Bulgaria, şi atestat de capacitate nr. 2429 pe numele H.S., proces-verbal de 
constatare nr. 6/03.02.2011 întocmit de Agenţia Executivă Pescuit şi Acvacultura 
din Republica Bulgaria, jurnal de vapor, permis de pescuit comercial nr. 
08104555-008 din 29.12.2010. 

Cu ocazia controlului efectuat la bordul navei bulgăreşti, pe puntea navei s-a 
constatat existenţa mai multor recipiente din plastic, de diferite culori şi mărimi, 
goale, iar în prova s-a identificat o ladă din plastic în care se aflau depozitate 11 
bucăţi de peşte proaspăt din specia calcan, astfel cum rezultă din procesul-verbal 
de depistare anexat la fila 10 din dosarul de urmărire penală,  din declaraţia dată de 
inculpat în cauză şi din declaraţiile date de martorii audiaţi atât în faza de urmărire 
penală, cât şi în faza de judecată. 

La bordul navei se afla, potrivit declaraţiilor date de inculpat, coroborate cu 
declaraţiile martorilor audiaţi în cauză, o plasă de pescuit nemarcată având 
caracteristicile specifice celor folosite la prinderea peştelui din specia calcan. 

Fiind întrebat despre existenţa altor plase de pescuit existente în zona 
economică exclusivă a României, inculpatul a declarat că anterior controlului 
montase o plasă de pescuit, plasă pe care o căuta în momentul depistării. 

În apropierea locului în care a fost oprită nava de pescuit supusă controlului, 
echipa de control a observat pe luciul apei un bidon din material plastic, de culoare 
galben şters, despre care a presupus că poate marca existenţa unei plase de pescuit, 
astfel cum rezultă din procesul-verbal de depistare, iar poliţiştii de frontieră i-au 
solicitat inculpatului să procedeze la recuperarea acesteia. 

După recuperarea a patru plase de pescuit, inculpatul a întrerupt scoaterea 
plasei în continuare şi a refuzat balizarea acesteia, motivând că plasa respectivă nu 



 142

îi aparţine şi că acestea sunt indicaţiile pe care le-a primit din partea autorităţilor 
bulgare, astfel cum se reţine din procesul-verbal de depistare anexat la dosarul de 
urmărire penală, din declaraţiile inculpatului şi din declaraţiile martorilor audiaţi 
atât în faza de urmărire penală cât şi în faza de judecată. 

Nava de pescuit aflată sub comanda inculpatului a fost condusă de nava de 
patrulare maritimă MAI 1103 în portul Mangalia, pentru continuarea cercetărilor. 

Potrivit procesului-verbal de cercetare la faţa locului anexat la dosarul de 
urmărire penală, cu ocazia controlului efectuat la bordul navei bulgăreşti, pe puntea 
navei, înspre pupa navei, s-a constatat existenţa a 109 lăzi din plastic, de diferite 
culori şi mărimi, goale, precum şi 4 lăzi în care se aflau 5 setci pentru pescuitul 
calcanului, ude, cu latura ochiului de 180 mm., înălţimea ochiului de 8,5 mm., în 
lungime totală de 400 metri. 

Totodată, în camera frigorifică, s-au identificat  21 bucăţi peşte din specia 
calcan, cântărind 66 kg, care ulterior au fost ridicate şi predate către S.C. A.M. 
S.R.L. Mangalia, astfel cum rezultă din înscrisurile anexate la fila 77 -79 din 
dosarul de urmărire penală. 

Din analiza procesului-verbal anexat la dosarul de urmărire penală, se reţine 
de către instanţă faptul că la data de 13.04.2011, orele 12,18, nava de patrulare cu 
număr  MAI 2104 a recuperat din zona bidonului din material plastic, de culoare 
galben şters identificat în apropierea locului de oprire a navei condusă de inculpat, 
1200 metri de plasă tip setcă, cu fir textil, cu ochiuri de 180 mm. 

 Atât plasa anterior menţionată cât şi plasa în lungime de 400 metri 
menţionată în procesul-verbal de cercetare la faţa locului au fost ridicate şi depuse 
la Camera de Corpuri Delicte a Inspectoratului Judeţean al Poliţiei de Frontieră 
Constanţa. 

În ceea ce priveşte plasa de pescuit tip setcă identificată la bordul navei de 
pescuit aflată sub comanda inculpatului cât şi cele ridicate ulterior, se reţine de 
către instanţă, din analiza procesului-verbal de cercetare la faţa locului, la care au 
participat şi reprezentanţii ANPA - Filiala Dobrogea, împrejurarea că au 
dimensiuni interzise de lege pentru pescuitul peştelui din specia  calcan, având 
dimensiunea ochiului de 180 mm. 

Nava de pescuit BG 5159 - pavilion Bulgaria a fost reţinută în baza dovezii 
întocmite la data de 13.04.2011 de I.J.P.F. Constanţa - Grup Nave Mangalia. 

Prin rezoluţia dată de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanţa la data 
de 14.04.2011, s-a dispus începerea urmăririi penale faţă de inculpat sub aspectul 
săvârşirii infracţiunilor de nedeţinere a autorizaţiei de pescuit comercial şi 
pescuitul resurselor acvatice vii cu unelte de pescuit având ochiul de plasă sub 
dimensiunile minime legale, prevăzute de dispoziţiile art. 64 lit. a şi i din OUG 
23/2008 modificată şi completată prin Legea nr.317/2009. 

Prin ordonanţa din 10.05.2011 dată de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel 
Constanţa s-a dispus extinderea cercetărilor faţă de învinuit, începerea urmăririi 
penale pentru săvârşirea infracţiunilor de folosire la pescuit de către persoane 
neautorizate a năvoadelor, voloacelor, prostovoalelor, vârşelor, vintirelor, precum 
şi a altor tipuri de unelte de pescuit comercial, prevăzută de dispoziţiile art. 64 lit. k 
din OUG 23/2008 şi pescuit cu unelte şi scule neautorizate, prevăzută de 
dispoziţiile art. 65 alin. 1 lit. b din OUG 23/2008, modificată şi completată prin 
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Legea nr. 317/2009, cu aplicarea dispoziţiilor art. 33 lit. a din Codul penal şi 
schimbarea încadrării juridice a faptelor în infracţiunile de nedeţinere a autorizaţiei 
de pescuit comercial, pescuitul resurselor acvatice vii cu unelte de pescuit având 
ochiul de plasă sub dimensiunile minime legale şi folosire la pescuit de către 
persoane neautorizate a năvoadelor, voloacelor, prostovoalelor, vârşelor, vintirelor, 
precum şi a altor tipuri de unelte de pescuit comercial, prevăzute de dispoziţiile art. 
64 lit. a, i şi k din OUG 23/2008 şi pescuit cu unelte şi scule neautorizate, 
prevăzută de dispoziţiile art. 65 alin. 1 lit. b din OUG 23/2008, modificată şi 
completată prin Legea nr.317/2009, cu aplicarea dispoziţiilor art. 33 lit. a din 
Codul penal. 
 Prin ordonanţa din 16.04.2011 dată de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel 
Constanţa s-a dispus faţă de învinuit măsura preventivă a obligării de a nu părăsi 
ţara fără încuviinţarea procurorului pentru o perioadă de 30 de zile, măsură 
preventivă care a încetat la data de 15.05.2011. 
 Cu privire la inculpat, instanţa reţine împrejurarea că are vârsta de 43 de ani, 
este de profesie marinar la S.C. D.F. S.R.L. Balcik, este divorţat, are în întreţinere 
3 copii minori, nu are antecedente penale şi a manifestat o conduită procesuală 
cooperantă, prezentându-se la toate solicitările organelor de urmărire penală 
precum şi în faţa instanţei de judecată 

Instanţa reţine totodată împrejurarea că prejudiciul cauzat prin faptele 
reţinute în sarcina inculpatului în cuprinsul rechizitoriului a fost recuperat prin 
valorificarea peştelui din specia calcan ridicat de la bordul navei de pescuit sub 
pavilion bulgăresc iar MADR, deşi citat prin ANPA - Filiala Dobrogea, nu s-a 
constituit parte civilă în procesul penal. 
 Având în vedere situaţia de fapt anterior reţinută pe baza probelor 
administrate în ambele faze ale procesului penal, urmărirea penală şi judecata, 
instanţa apreciază că în sarcina inculpatului nu poate fi reţinută săvârşirea 
infracţiunilor de nedeţinere a autorizaţiei de pescuit comercial, de folosire la 
pescuit de către persoane neautorizate a năvoadelor, voloacelor, prostovoalelor, 
vârşelor, vintirelor, precum şi a altor tipuri de unelte de pescuit comercial, 
prevăzute de dispoziţiile art.64 lit.a şi k din OUG 23/2008 şi de pescuit cu unelte şi 
scule neautorizate, prevăzută de dispoziţiile art. 65 alin. 1 lit. b din OUG 23/2008, 
modificată şi completată prin Legea nr.317/2009, faptele săvârşite de acesta 
neîntrunind, nici sub aspectul laturii obiective şi nici sub aspectul laturii subiective, 
elementele constitutive ale acestor infracţiuni. 

Astfel, din probele administrate în cauză a rezultat că la momentul 
controlului efectuat de către organele poliţiei de frontieră române, respectiv la data 
de 13.04.2011, nava de pescuit BG 5159 aflată sub comanda inculpatului prezenta 
caracteristicile unei nave comunitare de pescuit, potrivit definiţiei date de art.3 lit.c 
şi d din Regulamentul CE nr.2371/2002 al Consiliului, iar inculpatul desfăşura 
activitatea de pescuit în ape comunitare, astfel cum sunt definite de art. 3 lit. a din 
regulamentul anterior menţionat,  şi în baza autorizării de către autorităţile bulgare 
în conformitate cu dispoziţiile Regulamentului CE nr.1224/2009 al Consiliului, de 
stabilire a unui sistem comunitar de control pentru asigurarea respectării normelor 
politicii comune în domeniul pescuitului. 
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Astfel, potrivit art.3 lit.c şi d din Regulamentul CE nr.2371/2002 al 
Consiliului, „navă comunitară de pescuit” înseamnă orice navă echipată pentru 
exploatarea comercială a resurselor acvatice vii, aflată sub pavilionul unui stat 
membru şi înregistrată în Comunitate, iar potrivit art. 3 lit. a din acelaşi 
regulament, „ape comunitare” înseamnă apele aflate sub suveranitatea sau 
jurisdicţia statelor membre, cu excepţia apelor adiacente teritoriilor prevăzute în 
anexa II la tratat. 

Potrivit art.4 punctele  9 şi 10 din Regulamentul CE nr.1224/2009 al 
Consiliului,  „licenţă de pescuit” înseamnă un document oficial care conferă 
titularului său dreptul, astfel cum este determinat de normele naţionale, de a utiliza 
o anumită capacitate de pescuit în scopul exploatării comerciale a resurselor 
acvatice vii iar „autorizaţie de pescuit” înseamnă o autorizaţie de pescuit eliberată 
pentru o navă de pescuit comunitară, care o autorizează să desfăşoare activităţi 
specifice de pescuit pentru o perioadă specificată, într-o anumită zonă sau pentru o 
anumită zonă de pescuit în anumite condiţii. 

În concret, potrivit probelor administrate în cauză, nava de pescuit BG 5159 
a fost identificată în apele aflate sub jurisdicţia statului român, la distanţa de 
aproximativ 20 mile marine travers de localitatea 2 Mai, judeţul Constanţa, în afara 
apelor situate în zona de 12 mile marine de la baza ţărmului românesc, era echipată 
pentru exploatarea comercială a resurselor acvatice vii şi înmatriculată în Registrul 
Naţional al Pescadoarelor din Republica Bulgaria, parte din Registrul Uniunii cu 
începere de la data  de 01.01.2007, iar inculpatul era autorizat să desfăşoare 
activităţi de pescuit comercial de calcan în Marea Neagră, potrivit aprobării 
speciale pentru efectuarea de pescuit economic de calcan în Marea Neagră pentru  
anul 2011 eliberată de  MAA – Agenţia Executivă pentru Pescuit şi Acvacultură 
din Bulgaria sub  nr. 08104555/02.02.2011,  a aprobării pentru pescuit economic în 
Marea Neagră şi Dunăre, eliberată de MAA – Agenţia Executivă pentru Pescuit şi 
Acvacultură din Bulgaria sub  nr. 08104555 din 29.06.2009, a autorizaţiei de 
navigaţie nr. 13-0327-09 eliberată de MT din Republica Bulgaria, a atestatului de 
capacitate nr. 2429, a procesului-verbal de constatare nr. 6/03.02.2011 întocmit de 
Agenţia Executivă Pescuit şi Acvacultura din Republica Bulgaria şi a permisului 
de pescuit comercial nr.08104555-008 din 29.12.2010 anexate la filele 156-186 din 
dosarul de urmărire penală. 
 Susţinerile din rechizitoriu în sensul că inculpatul ar fi trebuit să se 
conformeze dispoziţiilor Ordinului MADR nr. 36/10 februarie 2011, privind 
practicarea pescuitului comercial de calcan în Marea Neagră şi să obţină autorizaţie 
de la organele competente române, nu pot fi primite. 
 Astfel, potrivit art.17 alin.1 din Regulamentul CE nr. 2371/2002 al 
Consiliului,  „navele comunitare de pescuit au acces în mod egal la ape și resurse 
în toate apele comunitare, altele decât cele prevăzute în articolul 2, cu respectarea 
măsurilor adoptate conform capitolului II” iar potrivit alin.2,  „în apele situate în 
zona de 12 mile marine de la baza țărmului aflate sub suveranitatea și jurisdicția 
lor, statele membre sunt autorizate, de la 1 ianuarie 2003 până la 31 decembrie 
2012, să limiteze pescuitul pentru navele de pescuit ce operează în mod tradițional 
în apele respective și provin din porturile de pe țărmurile adiacente, fără a aduce 
atingere regimurilor aplicabile navelor comunitare de pescuit aflate sub pavilionul 
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altui stat membru, în baza relațiilor de vecinătate existente între statele membre și 
modalităților prevăzute în anexa I ce stabilește, pentru fiecare stat membru, zonele 
geografice din interiorul zonelor de coastă ale altor state membre unde se 
desfășoară activități de pescuit, precum și speciile vizate”. 

De asemenea, potrivit art. 10 din acelaşi Regulament, statele membre pot 
adopta măsuri de conservare și gestionare a populațiilor piscicole în apele aflate 
sub suveranitatea sau jurisdicția lor, cu condiția ca aceste măsuri să se aplice 
exclusiv navelor de pescuit aflate sub pavilionul statului membru interesat și care 
sunt înregistrate în Comunitate sau, în cazul în care activitățile de pescuit nu sunt 
desfășurate de o navă de pescuit, să se aplice unor persoane stabilite în statul 
membru în cauză și aceste măsuri să fie compatibile cu obiectivele stabilite în 
articolul 2 alineatul (1) și să nu fie mai puțin severe decât legislația comunitară 
existentă. 
 Normele comunitare anterior menţionate reglementează expres principiul 
accesului liber la zonele de pescuit, principiu care în esenţă prevede accesul liber al 
oricărui operator comunitar din domeniul pescuitului la resursele zonelor de 
pescuit ale Uniunii, indiferent care ar fi statul membru riveran. 

Ori, potrivit art. 6 alin.2 din Regulamentul anterior menţionat, statul membru 
de pavilion garantează că informaţiile conţinute în licenţa de pescuit sunt exacte şi 
conforme cu cele conţinute în registrul comunitar al flotei de pescuit menţionat la 
articolul 15 din Regulamentul (CE) nr. 2371/2002 iar potrivit art. 7 alin.4, nu se 
eliberează autorizaţie de pescuit dacă nava de pescuit în cauză nu deţine o licenţă 
de pescuit obţinută în conformitate cu art. 6 sau dacă licenţa de pescuit a fost 
suspendată sau retrasă. 
 Coroborând textele comunitare anterior menţionate cu dispoziţiile  art. 4 
punctele  9 şi 10 din Regulamentul CE nr. 1224/2009 al Consiliului, rezultă fără 
putinţă de tăgadă, în aprecierea instanţei, că navele de pescuit comunitare care 
operează în apele comunitare în afara zonei de 12 mile marine de la baza ţărmului 
statelor membre riverane îşi pot desfăşura activitatea în baza licenţei de pescuit şi a 
autorizaţiei de pescuit emise de statele membre de pavilion, fără a fi necesară vreo 
autorizare specială din partea statelor costiere astfel cum sunt definite de art. 4 
punctul 25 din regulamentul menţionat. 

 De asemenea, în temeiul principiului supremaţiei dreptului comunitar, orice 
normă comunitară are forţă juridică superioară normelor naţionale, chiar şi atunci 
când acestea din urmă au fost adoptate ulterior normei comunitare. 

De asemenea, regulamentele au caracter obligatoriu de la data intrării lor în 
vigoare atât pentru statele membre cât si pentru persoanele fizice si juridice aflate 
pe teritoriul acestora şi se aplică direct pe teritoriul statelor membre, cărora le este 
interzis sa adopte masuri de transpunere sau orice alte măsuri care ar putea îngrădi 
aplicarea lor directă. 
 De altfel, Ordinul nr. 36/2011 al MADR, la nerespectarea căruia se face 
referire în rechizitoriu, nu face altceva decât să transpună în dreptul intern acquis-
ul comunitar în domeniul politicii comune a pescuitului şi prevederile 
Regulamentului CE nr. 2371/2002 al Consiliului. 
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 Susţinerile procurorului în sensul că accesul navelor comunitare de pescuit 
în apele comunitare este supus controlului din partea ţărilor membre ale Uniunii 
Europene sunt reale dar, faţă de situaţia de fapt rezultată din probatoriul 
administrat în cauză, nu pot conduce la condamnarea inculpatului pentru comiterea 
infracţiunilor prevăzute de art. 64 lit. a şi k din OUG 23/2008. 
 Astfel, conservarea şi exploatarea durabilă a resurselor piscicole reclamă, 
potrivit chiar preambulului Regulamentului CE nr. 1224/2009,  punerea în aplicare 
a unui sistem eficient de control,  măsurile prevăzute de regulament vizând  
instituirea unui sistem comunitar de control, inspecţie şi asigurare a respectării 
normelor, cu o abordare globală şi integrată în conformitate cu principiul 
proporţionalităţii, astfel încât să se garanteze respectarea tuturor normelor politicii 
comune în domeniul pescuitului. 
 Susţinerile procurorului în sensul că activitatea de pescuit desfăşurată de 
inculpat a  încălcat prevederile Regulamentului UE nr. 1256/2010 al Consiliului nu 
pot fi reţinute.  

Astfel, potrivit aprobării speciale pentru efectuarea de pescuit economic de 
calcan în Marea Neagră pentru anul 2011 eliberată inculpatului de MAA din 
Republica Bulgaria, vasului de pescuit BC 5159 i-a fost repartizată o cotă 
individuală de pescuit de 501 KG calcan, cotă ce nu fusese depăşită la data de 
13.04.2011, potrivit tabelului anexat autorizaţiei, şi se impută asupra capturii totale 
admisibile (TAC) alocate Bulgariei prin anexa la Regulamentul UE nr. 1256/2010 
al Consiliului, iar nu asupra capturii totale alocată  României. 
 De asemenea, nava de pescuit aparţinând inculpatului  arborează pavilionul 
Bulgariei, ţară membră a Uniunii Europene cu începere de la data de 01.01.2007, şi 
reprezintă astfel o „navă din UE”, în accepţiunea art. 3 lit. c din Regulamentul UE 
nr. 1256/2010 al Consiliului. 
 Faţă de ansamblul considerentelor de fapt şi de drept anterior expuse şi în 
condiţiile în care pentru nava de pescuit aflată sub comanda inculpatului au fost 
emise de către autorităţile bulgare atât licenţă cât şi autorizaţie de pescuit iar 
acestea erau valabile la data de 13.04.2011, instanţa apreciază că faptele reţinute în 
sarcina inculpatului nu întrunesc elementele constitutive ale infracţiunilor de 
nedeţinere a autorizaţiei de pescuit comercial şi de folosire la pescuit de către 
persoane neautorizate a năvoadelor, voloacelor, prostovoalelor, vârşelor, vintirelor, 
precum şi a altor tipuri de unelte de pescuit comercial, prevăzute de dispoziţiile art. 
64 lit. a şi k din OUG 23/2008. 
 Cât priveşte fapta reţinută în sarcina inculpatului în sensul că a folosit la 
pescuitul resurselor acvatice vii unelte de pescuit având ochiul de plasă sub 
dimensiunile minime legale, instanţa apreciază că nu întruneşte elementele 
constitutive ale infracţiunii de pescuit cu unelte şi scule neautorizate, prevăzută de 
dispoziţiile art. 65 alin. 1 lit. b din OUG 23/2008, modificată şi completată prin 
Legea nr.317/2009. 
 Astfel, pe de o parte, pescuitul resurselor acvatice vii cu unelte de pescuit 
având ochiul de plasă sub dimensiunile minime legale are o incriminare distinctă în 
dispoziţiile art. 64 lit. i din OUG nr. 23/2008, iar pe de altă parte, plasa de pescuit 
identificată de organele de control ale poliţiei de frontieră la bordul navei 
inculpatului prezenta, potrivit procesului-verbal de depistare şi procesului-verbal 
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de ridicare în vederea confiscării anexat la fila 78 din dosarul cauzei, 
caracteristicile unei plase de tip setcă din plasă poliamidică, a cărei folosire este 
admisă la pescuitul comercial în apele maritime, potrivit art. II din anexa la 
Ordinul nr. 449/2008 al MADR. 

Pe cale de consecinţă, instanţa apreciază că fapta reţinută în sarcina 
inculpatului în sensul că a folosit la pescuitul resurselor acvatice vii  unelte de 
pescuit având ochiul de plasă sub dimensiunile minime legale întruneşte 
elementele constitutive ale infracţiunii prevăzute de art.  64 lit. i din OUG nr. 
23/2008. 

Vinovăţia inculpatului reiese din declaraţiile date de acesta în faţa organelor 
de urmărire penală şi în faţa instanţei de judecată, în care a recunoscut faptul că la 
bordul navei sale de pescuit a fost identificată o plasă de pescuit calcan cu ochiuri 
de 180 mm şi un număr de 10 bucăţi de peşte proaspăt din specia calcan, şi din 
înscrisurile aflate la dosar, respectiv procesul – verbal de depistare, procesul-verbal 
de cercetare la faţa locului şi procesul-verbal de ridicare în vederea confiscării, dar 
şi din declaraţiile martorilor audiaţi în cauză. 

În drept, potrivit art. 17 Cod penal, „Infracţiunea este fapta prevăzută de 
legea penală, care prezintă pericol social şi este săvârşită cu vinovăţie” iar potrivit 
art. 18 Cod penal, „Fapta care prezintă pericol social în înţelesul legii penale este 
orice acţiune sau inacţiune prin care se aduce atingere uneia dintre valorile arătate 
în art. 1 şi pentru sancţionarea căreia este necesară aplicarea unei pedepse”. 

Având în vedere toate considerentele de fapt anterior expuse şi dispoziţiile 
legale anterior citate, instanţa apreciază că fapta inculpatului, deşi întruneşte din 
punct de vedere formal elementele constitutive ale infracţiunii pentru care s-a 
dispus trimiterea în judecată,  prin atingerea minimă adusă valorii sociale ocrotite 
de lege şi prin conţinutul ei concret, este lipsită în mod vădit de importanţă şi nu 
prezintă gradul de pericol social al infracţiunii prevăzute de art. 64 lit. i din OUG 
nr. 23/2008. 

Astfel, potrivit art. 181 alin. (3) din Codul penal, la stabilirea în concret a 
gradului de pericol social se ţine seama de modul şi mijloacele de săvârşire a 
faptei, de scopul urmărit, de împrejurările în care fapta a fost comisă, de urmarea 
produsă sau care s-ar fi putut produce, precum şi de persoana şi conduita 
făptuitorului. 

Raportând fapta inculpatului la criteriile de individualizare menţionate 
anterior, instanţa reţine că la bordul navei sale de pescuit a fost identificată o 
singură  plasa de pescuit calcan cu ochiuri de 180 mm şi un număr de doar 10 
bucăţi de peşte proaspăt din specia calcan, prejudiciul a fost recuperat prin 
valorificarea peştelui iar MADR, deşi citat prin Agenţia Naţională Pentru Pescuit şi 
Acvacultură - Filiala Dobrogea, nu s-a constituit parte civilă în procesul penal. 

Susţinerile procurorului, în sensul că la bordul navei au fost identificate 
patru plase de pescuit cu dimensiunile ochiurilor sub limitele legale şi un număr de 
21 de bucăţi de peşte din specia calcan nu pot fi reţinute întrucât nu au fost 
dovedite ci combătute prin probele administrate în cauză. 

Astfel, potrivit declaraţiilor martorilor audiaţi în cauză şi potrivit 
declaraţiilor inculpatului date în cursul procesului penal, constante atât în faza de 
urmărire penală cât şi în faza de judecată, dar şi potrivit procesului-verbal de 
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depistare, la bordul navei de pescuit aparţinând inculpatului a fost identificată o 
singură plasă de pescuit calcan cu ochiuri de 180 mm şi un număr de doar 11 
bucăţi de peşte proaspăt din specia calcan iar restul cantităţii de peşte a rezultat din 
plasele ridicate din apă la solicitarea organelor de control. 

Susţinerile procurorului în sensul că plasele ridicate din apă ulterior 
efectuării controlului la bordul navei aparţineau tot inculpatului nu pot fi reţinute, 
întrucât nici acestea nu au fost dovedite prin probe certe, de natură să dovedească 
fără dubiu vinovăţia inculpatului, ci chiar infirmate prin declaraţiile martorilor 
audiaţi în cauză, potrivit cu care inculpatul nu obişnuia să marcheze locul de 
amplasare al plaselor prin semne exterioare ci îl identifica prin intermediul 
mijloacelor tehnice de tip GPS aflate în dotarea navei de pescuit. 

Mai mult, nava de pescuit se afla în momentul identificării sale în deplasare, 
astfel cum rezultă din procesul-verbal de depistare, membrii echipajului nu 
desfăşurau activităţi de pescuit, semnul plutitor a fost identificat în apropierea 
locului în nava a fost oprită la semnalul navei române de patrulare iar din piesele 
dosarului nu rezultă dovezi certe care să ateste că semnul plutitor din dreptul căruia 
au fost ridicate celelalte patru plase în care se aflau mai mulţi peşti vii din specia 
calcan dar şi plasa în lungime de 1200 metri ridicată de organele de control al 
poliţiei de frontieră ar fi fost instalat de către inculpat ori că plasele menţionate îi 
aparţineau acestuia din urmă. 

De asemenea, chiar şi în ipoteza în care s-ar admite că plasele ridicate din 
apă în prezenţa organelor de control îi aparţineau inculpatului, se remarcă 
împrejurarea că prejudiciul cauzat prin fapta acestuia are o valoare foarte mică, de 
doar 1386 lei, astfel cum s-a reţinut şi în cuprinsul rechizitoriului, şi a fost integral 
recuperat. 

Se reţine totodată faptul că activitatea inculpatului nu a avut drept 
consecinţă, potrivit probatoriului administrat în cauză, realizarea de capturi 
complementare la alte specii de peşti demersali (rechin, vulpe de mare, pisică de 
mare, etc.) sau de  mamifere marine. 

În plus, legiuitorul însuşi a considerat că infracţiunea reţinută în sarcina 
inculpatului prezintă un grad nu foarte ridicat de pericol social generic din moment 
ce a prevăzut pentru aceasta numai pedeapsa amenzii penale. 

De asemenea, inculpatul a manifestat o atitudine cooperantă atât la 
momentul efectuării controlului de către organele poliţiei de frontieră cât şi prin 
prezentarea în faţa organelor de urmărire penală şi comportarea sinceră în cursul 
ambelor faze ale procesului penal. 
 În ceea ce priveşte persoana inculpatului, din probele administrate în cauză a 
rezultat că acesta este o persoană integrată social, îşi câştigă existenţa prin mijloace 
oneste, conştientizează consecinţele pe care le implică săvârşirea de fapte 
antisociale, prezintă un nivel motivaţional crescut de a nu mai repeta pe viitor o 
conduită ilicită similară iar implicarea în prezentul dosar penal constituie o 
excepţie în ansamblul comportamentului prosocial manifestat de către acesta. 
 Coroborând toate aceste împrejurări, atât cu privire la faptă, cât şi cu privire 
la persoana inculpatului, instanţa apreciază, pe de o parte, că fapta săvârşită de 
acesta nu prezintă gradul de pericol social al infracţiunii prevăzute de art. 64 lit. i 
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din OUG nr. 23/2008 şi, iar pe de altă parte, că inculpatul se poate îndrepta doar 
prin aplicarea unei sancţiuni cu caracter administrativ. 
 De asemenea, potrivit art. 89 alin.1 din Regulamentul CE nr. 1224/2009, 
statele membre se asigură de adoptarea sistematică a măsurilor adecvate, inclusiv 
de luarea unor măsuri administrative sau penale, conform legislaţiei naţionale, 
împotriva persoanelor fizice sau juridice suspectate de încălcarea oricăreia dintre 
normele politicii comune în domeniul pescuitului iar potrivit alin.2,  nivelul 
general al sancţiunilor şi al sancţiunilor complementare se calculează în 
conformitate cu dispoziţiile relevante ale legislaţiei naţionale, în aşa fel încât să 
asigure că acestea îi privează efectiv pe cei răspunzători de beneficiile economice 
derivate din încălcările legii pe care aceştia le-au comis, fără a aduce atingere 
dreptului legitim la exercitarea profesiei. Respectivele sancţiuni pot genera 
rezultate proporţionale cu gravitatea încălcărilor respective, efectiv descurajând 
prin aceasta infracţiunile ulterioare de aceeaşi natură.  

Totodată, statele membre pot aplica un sistem conform căruia o amendă este 
proporţională cu cifra de afaceri a unei persoane juridice sau cu avantajul financiar 
obţinut sau vizat prin comiterea încălcării. 

Pentru considerentele de fapt şi de drept naţional şi comunitar anterior 
expuse, în temeiul art. 11 pct. 2 lit. a) din Codul de procedură penală raportat la art. 
10 alin. (1) lit. b1 din Codul de procedură penală, instanţa va dispune achitarea 
inculpatului pentru săvârşirea infracţiunii de pescuit al  resurselor acvatice vii cu 
unelte de pescuit având ochiul de plasă sub dimensiunile minime legale. 

Totodată, în temeiul art. 181 alin. (3) din Codul penal raportat la art. 91 lit. c 
din Codul penal, instanţa va aplica inculpatului sancţiunea cu caracter 
administrativ a amenzii de 1.000 lei, aceasta fiind de natură, în opinia instanţei, să 
asigure atingerea scopului preventiv – educativ al sancţiunilor de drept penal. 

Având în vedere soluţia pronunţată asupra laturii penale a procesului şi 
văzând şi dispoziţiile art. 66 din OUG nr. 23/2008 coroborate cu dispoziţiile art. 
118 Cod penal, instanţa, în baza art. 357 alin.2 lit. e Cod procedură penală va  
dispune restituirea către inculpat a navei de pescuit BG 5159 - pavilion Bulgaria, 
navă reţinută în baza dovezii întocmite la data de 13.04.2011 de I.J.P.F. Constanţa 
- Grup Nave Mangalia. 

În conformitate cu prevederile  art. 118 alin.1 lit. e şi f Cod penal şi 
constatând că deţinerea uneltelor de pescuit identificate cu prilejul controlului 
efectuat de către nava de patrulare a poliţiei de frontieră nu este permisă de lege, 
iar suma de 1386 lei a rezultat din săvârşirea unei fapte prevăzute de legea penală, 
instanţa va dispune confiscarea plaselor de pescuit reţinute în baza dovezii 
întocmite la data de 13.04.2011 de I.J.P.F. Constanţa - Grup Nave Mangalia şi a 
sumei de 1386 lei reprezentând contravaloarea  cantităţii de 66 Kg calcan. 

Având în vedere temeiurile achitării inculpatului, instanţa, în  baza art. 192 
alin.1 punctul 1 lit. d Cod procedură penală, îl va obliga pe inculpatul H.S. la plata 
către stat a sumei de 800 RON reprezentând cheltuieli judiciare avansate de stat în 
cauză, urmând ca restul cheltuielilor judiciare efectuate în cauză să rămână în 
sarcina statului, în conformitate cu prevederile art. 192 alin.3 Cod procedură 
penală. 
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Împotriva sentinţei penale nr.287/18.10.2011 a Judecătoriei Mangalia au 
declarat recurs, în termen legal, Parchetul de pe lângă Judecătoria Mangalia şi 
inculpatul H.S. criticând-o pentru netemeinicie şi nelegalitate. 

Parchetul a criticat soluţia de achitare a inculpatului H.S. pentru săvârşirea 
infracţiunilor prevăzute de art.64 lit.a) şi k) din OUG nr.23/2008 şi de art.65 
alin.(1) lit.b) din OUG nr.23/2008 motivat, în esenţă, de împrejurarea că, potrivit 
prevederilor art.8 din Regulamentul CE nr. 2371/2002 al Consiliului orice stat 
membru al Uniunii are posibilitatea luării unor măsuri de urgenţă în situaţia în care 
există dovezi ale unei ameninţări grave şi neprevăzute pentru conservarea 
resurselor acvatice vii sau a ecosistemului marin, ce apar ca urmare a activităţilor 
de pescuit în apele aflate sub suveranitatea sau jurisdicţia sa, iar în aplicarea 
respectivelor prevederi legale MADR din România a dispus emiterea anuală a unor 
ordine de prohibiţie pentru pescuit, stabilirea sculelor şi uneltelor de pescuit pentru 
calcan în Marea Neagră şi potrivit Ordinului nr.36 din 10.02.2011 pescuitul de 
calcan în apele Mării Negre aflate sub jurisdicţia României se poate face numai în 
baza unei autorizaţii speciale de pescuit calcan, pe care inculpatul nu o deţinea. 

Referitor la achitarea inculpatului pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de 
art.64 lit.i) din OUG nr.23/2008 Parchetul a susţinut că, prezintă gradul de pericol 
social specific infracţiunii, în condiţiile în care inculpatul cu ajutorul unei nave de 
pescuit efectua pescuit comercial cu plase având ochiul sub dimensiunile legale, 
aspect de natură să aducă grave prejudicii ecosistemului marin. 

În concluzie, s-a solicitat, în recursul Parchetului, casarea hotărârii de fond 
urmare admiterii acestuia şi în rejudecare condamnarea inculpatului pentru  toate 
infracţiunile ce au făcut obiectul trimiterii în judecată a acestuia. Totodată, în 
temeiul prevederilor art.66 din OUG nr.23/2008 s-a solicitat confiscarea navei de 
pescuit folosită la săvârşirea infracţiunilor. 

Recurentul inculpat H.S. a susţinut că nu a săvârşit infracţiunea prevăzută de 
art.64 lit.i) din OUG nr.23/2008, în condiţiile în care plasele de pescuit nu-i 
aparţineau, fiind scoase din apă la cererea autorităţilor române, iar cele care-i 
aparţineau prezentau ochiuri în dimensiunile legale de 200 mm. 

Drept urmare, s-a solicitat admiterea recursului inculpatului, casarea în parte 
a hotărârii de fond şi rejudecând să se dispună achitarea şi pentru infracţiunea 
prevăzută de art.64 lit.i) din OUG nr.23/2008 pentru inexistenţa faptei. 

Examinând sentinţa penală nr.287/18.10.2011 a Judecătoriei Mangalia în 
raport de probatoriul administrat, de criticile din recursul Parchetului şi 
inculpatului, cât şi din oficiu, în limitele prevăzute de art.3856 alin.(3) Cod 
procedură penală Curtea constată următoarele; 

În susţinerea soluţiei de achitare a inculpatului H.S. pentru infracţiunile 
prevăzute de art.64 lit.a) şi k) şi de art.65 alin.(1) lit.b) din OUG nr.23/2008, 
instanţa de fond a invocat prevederile art.17 alin.(1) din regulamentul C.E. 
nr.2371/2002 al Consiliului Europei, care fac referire la împrejurarea că navele 
comunitare de pescuit au acces egal la ape şi resurse acvatice în toate apele 
comunitare şi, fără o fundamentare temeinică, a pus semnul egalităţii între 
noţiunile de acces egal şi acces liber. 

Clarificarea terminologiei de acces egal la ape şi resurse acvatice în toate 
apele comunitare se impunea odată în plus şi datorită împrejurării că textul art.17 
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alin.(1) şi (2) din Regulamentul C.E. nr.2371/2002 al Consiliului se referă la 
respectarea măsurilor adoptate, pe care însă nu le precizează, iar pentru zona Mării 
Negre nu au fost stabilite condiţiile de acces egal la apele şi resursele acvatice din 
apele comunitare. 

În aceeaşi ordine de idei, reţinându-se şi împrejurarea că între România şi 
Bulgaria nu a fost stabilită de comun acord linia de demarcaţie între zonele 
economice exclusive ale celor două state şi că, nava „BG 5159” sub pavilion 
bulgăresc a fost depistată în zona economică exclusivă a României, instanţa de 
fond trebuia să menţioneze, pe bază de probe, care măsuri de acces a navelor 
comunitare au fost adoptate de cele două state riverane şi implicit, dacă prevederile 
art.17 alin.(1) din Regulamentul C.E. nr.2371/2002 al Consiliului sunt aplicabile şi 
au fost respectate de inculpat. 

Pentru justa soluţionare a cauzei, instanţa de fond ar fi trebuit să justifice 
temeinic de ce nu sunt aplicabile în speţă prevederile art.62 alin.(1) pct.(4) din 
Convenţia Naţiunilor Unite asupra dreptului  Mării (UNCLOS), încheiată la 
Montego Bay în anul 1982 şi de art.18 din Legea nr.36/2002 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.17/1990, potrivit cărora cetăţenii altor state care pescuiesc în 
Zona Economică Exclusivă a unui stat riveran trebuie să se conformeze măsurilor 
de conservare şi celorlalte condiţii stabilite prin legile statului riveran respectiv, în 
ceea ce priveşte eliberarea de permise pescarilor sau pentru vasele şi uneltele de 
pescuit, determinarea speciilor al căror pescuit este autorizat, reglementarea 
zonelor de pescuit, a tipului, mărimii şi numărului instrumentelor, precum şi al 
numărului navelor ce pot fi folosite, iar jurisdicţia penală a României se aplică şi 
vaselor străine folosite în scopuri comerciale, aflate în zona contiguă, dacă au 
săvârşit fapte care potrivit legii penale române sunt considerate infracţiuni. 

Raportat la cele ce preced, Curtea constată că prima instanţă nu a desăvârşit 
fondul cauzei, în condiţiile în care a reţinut aplicabilitatea prevederilor art.17 
alin.(1) din Regulamentul nr.2371/2002 al Consiliului Europei, în absenţa unui 
acord între statele Român şi Bulgar cu privire la măsurile menite să asigure accesul 
egal al navelor lor de pescuit în apele comunitare ale Mării Negre, înlăturând 
nemotivat prevederile art.62 alin.(1) şi (4) din Convenţia Naţiunilor Unite asupra 
dreptului Mării, încheiată la Montego Bay în anul 1982 şi ale art.18 din Legea 
nr.36/2002 pentru modificarea şi completarea Legii nr.17/1990 privind regimul 
juridic al apelor maritime interioare, al mării teritoriale şi ale zonei contigue ale 
României. 

Neclarificând regimul juridic aplicabil în speţă, vis-a-vis de faptele pentru 
care a fost trimis în judecată inculpatul H.S., prima instanţă a pronunţat o hotărâre 
care nu răspunde unor cereri esenţiale pentru părţi şi care influenţează soluţionarea 
cauzei (art.3859 alin.(1) pct.(10) Cod procedură penală), impunându-se casarea 
acesteia, urmare admiterii recursurilor Parchetului şi inculpatului, cu trimiterea 
cauzei spre rejudecare aceleiaşi instanţe de fond, respectiv Judecătoriei Mangalia, 
judeţul Constanţa. 

Casarea cu trimitere spre rejudecare la instanţa de fond se impune, în 
aprecierea Curţii, pentru că lămurirea aspectelor neelucidate ar întârzia nejustificat 
judecata în recurs, dar şi pentru a nu priva părţile de un grad de jurisdicţie şi a le 
asigura dreptul la un proces echitabil. 
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Cu prilejul rejudecării, instanţa de fond va trebui să stabilească, pe bază de 
probe, dacă între România şi Bulgaria s-au stabilit de comun acord măsurile menite 
să asigure accesul egal al navelor lor de pescuit în apele comunitare ale Mării 
Negre şi, în caz afirmativ, dacă nava de pescuit sub pavilion bulgăresc „BG 5159”, 
al cărei comandant era inculpatul H.S., s-a conformat acestora. 

În eventualitatea că cele două state comunitare nu au convenit asupra 
măsurilor menite să asigure accesul egal al navelor lor de pescuit în apele 
comunitare ale Mării Negre, va trebui să se stabilească dacă şi în ce condiţii sunt 
aplicabile prevederile art.17 alin.(1) din Regulamentul nr.2371/2002 al Consiliului 
sau dacă sunt ori nu aplicabile prevederile Legii nr.110/1996 privind ratificarea de 
către România a Convenţiei Naţiunilor Unite asupra dreptului Mării (UNCLOS), 
încheiată la Montego Bay în anul 1982 cu trimitere expresă la regimul juridic 
special ce vizează Zona Economică Exclusivă a unui stat riveran. 

După ce va stabili regimul juridic aplicabil zonei în care a fost depistată nava 
de pescuit sub pavilion bulgăresc „BG 5159”, instanţa de fond va fi în măsură să 
concluzioneze temeinic dacă inculpatul H.S., în calitate de comandant al navei 
respective, a încălcat sau nu normele legale  operante în materie şi să pronunţe o 
soluţie legală şi temeinică. 

Urmare celor constatate, Curtea, făcând aplicarea prevederilor art.38515 
pct.(1) lit.c) cu referire la art.3859 pct.(10) Cod procedură penală, va admite 
recursurile Parchetului de pe lângă Judecătoria Mangalia şi inculpatului H.S., va 
casa în totalitate sentinţa penală nr.287/18.10.2011 a Judecătoriei Mangalia şi va 
dispune rejudecarea cauzei ce face obiectul dosarului nr.3348/254/2011 al 
Judecătoriei Mangalia, judeţul Constanţa de către respectiva instanţă de fond. 

În temeiul prevederilor art.189 Cod procedură penală onorariul parţial 
cuvenit avocatului din oficiu N.C., în sumă de 50 lei, se va plăti din fondurile 
Ministerului Justiţiei către Baroul Constanţa. 

Dosar nr. 3348/254/2011 
Decizia penală nr. 1159/P/21.12.2011 

Judecător redactor Viorica Lungu 
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