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DREPT PENAL 

 
 
 

 
 
          1. Faptă comisă în perioada termenului de încercare. Reţinerea 
recidivei postcondamnatorii prevăzute de art. 37 lit. a Cod Penal, cu 
consecinţa revocării pedepsei anterioare conform art. 83 alin. 1 Cod 
penal. 

 
Potrivit art. 37 lit. a Cod penal, există recidivă pentru persoana fizică atunci când după 

rămânerea definitivă a unei hotărâri de condamnare la pedeapsa închisorii mai mare de 6 luni, 
cel condamnat săvârşeşte din nou o infracţiune cu intenţie, înainte de începerea executării 
pedepsei, în timpul executării acesteia sau în stare de evadare, iar pedeapsa prevăzută de lege 
pentru a doua infracţiune este închisoarea mai mare de un an.  

Inculpatul a comis fapta dedusă judecăţii la data de 07.12.2008, înainte de expirarea 
termenului de încercare de 3 ani stabilit prin sentinţa penală nr. 197/27.09.2006 a Judecătoriei 
Babadag, astfel că pedeapsa de 1 an închisoare aplicată prin aceeaşi sentinţă nu a fost 
considerată executată, ţinând seama de dispoziţiile art. 86 C. pen., dat fiind că operează şi 
dispoziţiile art. 83 C. pen. privind revocarea suspendării condiţionate a executării pedepsei. 

În conformitate cu art. 83 alin. 1 C. pen., aplicabil şi în cazul suspendării sub 
supraveghere a executării pedepsei, dacă în cursul termenului de încercare cel condamnat a 
săvârşit din nou o infracţiune pentru care s-a pronunţat o condamnare definitivă chiar după 
expirarea acestui termen, "instanţa revocă suspendarea condiţionată, dispunând executarea în 
întregime a pedepsei, care nu se contopeşte cu pedeapsa aplicată pentru noua infracţiune". 
Sintagma "executare în întregime a pedepsei" urmăreşte executarea pedepsei într-un loc de 
deţinere, aşa încât prin revocarea primei suspendări nu mai este posibilă menţinerea modalităţii 
de individualizare a pedepsei, în sensul suspendării condiţionate sau sub supraveghere a 
pedepsei rezultante în urma cumulului aritmetic. Prin urmare, o nouă suspendare a executării 
pedepsei este exclusă tocmai ca efect al revocării. 

Această interpretare a dispoziţiilor art. 83 alin. 1 C. pen. a fost dată şi prin decizia nr. 
1/2011 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în recurs în interesul legii. Prin decizia 
menţionată s-a stabilit că  „Suspendarea condiţionată a executării pedepsei nu poate fi dispusă 
pentru pedeapsa stabilită în cazul săvârşirii în cursul termenului de încercare a unei infracţiuni 
intenţionate sau praeterintenţionate, pedeapsă la care a fost cumulată o altă pedeapsă, ca 
urmare a revocării suspendării condiţionate a executării acestei din urmă pedepse, chiar şi în 
cazul îndeplinirii condiţiilor prevăzute de art. 81 din Codul penal. Suspendarea condiţionată a 
executării nu poate fi dispusă nici în ceea ce priveşte pedeapsa rezultantă, obţinută prin 
aplicarea mecanismului prevăzut de art. 83 alin. 1 din Codul penal”. 

 
Art. 86 alin. 1 din O.U.G. nr. 195/2002 
Art.37 lit. a şi art. 83 alin. 1 Cod penal 

Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nr. 1/2011  
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 Prin sentinţa penală nr. 669/24.06.2011, pronunţată de Judecătoria Constanţa 
în dosarul nr. 11327/212/2011, s-au hotărât următoarele: 
              În baza art.86 alin.1 din OUG.195/2002, cu aplicarea art.3201 alin.7 
C.pr.pen. pentru săvârşirea infracţiunii de conducere pe drumurile publice a unui 
autovehicul de către o persoană fără a poseda permis de conducere condamnă 
inculpatul R.M., născut la data de 14.07.1982 în mun. Constanţa, domiciliat în 
Ovidiu, jud.Constanţa, la o pedeapsă de 1(unu) an închisoare.         
           În baza art. 83 alin.1 C.pen. revocă suspendarea condiţionată a executării 
pedepsei de 1 an închisoare, aplicată inculpatului prin sen. pen. nr.197/27.09.2006 
a Judecătoriei Babadag, definitivă prin nerecurare, pedeapsă ce se va executa 
alăturat cu pedeapsa de 1 (unu) an închisoare, aplicată prin prezenta, în final 
inculpatul R.M. va executa pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare. 
         Pedeapsa va fi executată în regim de detenţie, conform art.57 C.pen. 
         În baza art.71 C.pen. interzice inculpatului drepturile prevăzute de art.64 lit.a, 
teza a 2-a şi b C.pen. pe durata executării pedepsei. 
          În baza art.191 alin.1 C.pr.pen. obligă inculpatul R.M. la plata sumei de 750 
lei cu titlu de cheltuieli judiciare către stat. 
          În baza art.189 C.pr.pen. onorariu apărător oficiu (B.G.) în cuantum de 200 
lei se va avansa din fondurile Ministerului Justiţiei către Baroul Constanţa. 
 Pentru a pronunţa această hotărâre, prima instanţă a reţinut că inculpatul 
R.M., în declaraţia dată pe parcursul judecăţii, a recunoscut în totalitate săvârşirea 
infracţiunii reţinute în actul de sesizare şi a solicitat ca judecata să se facă doar în 
baza probelor administrate în faza urmăririi penale, pe 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. 

Sub aspectul stării de fapt s-a reţinut că inculpatul R.M. în ziua de 
07.12.2008 a condus autoturismul marca Dacia pe DN2A la km.202 fără a poseda 
permis de conducere, astfel cum rezultă din adresa nr. 978469/30.12.2008 emisă de 
Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a 
Vehiculelor Dolj. 
            Astfel, în acea zi, în jurul orelor 16,13 lucrătorii poliţiei rutiere, aflându-se 
în exercitarea atribuţiilor de serviciu pe DN2A, la km.202 l-au depistat cu aparatul 
Radar pe inculpatul R.M., în timp ce acesta rula cu o viteză de 124 km/h, fiind 
înregistrat pe caseta B1099, astfel că s-a procedat la scoaterea din trafic, prin 
oprirea acestuia de către echipajul de poliţie. La volan se afla inculpatul, iar în 
autoturismul condus de acesta alte două persoane, respectiv A.R. şi M.A. 
          În prezenţa martorilor asistenţi T.I. şi D.C., inculpatul a declarat că nu 
posedă permis de conducere, dar a  condus autoturismul de la domiciliul său, în 
scopul verificării stării de funcţionare, deoarece dorea să-l vândă lui A.R. 
          Urmare verificărilor efectuate, s-a constatat, prin adresa 
nr.978469/30.12.2008 emisă de Serviciul Public Comunitar Regim Permise de 
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Conducare şi Înmatriculare a Vehiculelor Dolj emisă la data de 30.12.2008 că 
inculpatul R.M. nu figura ca posesor al permisului de conducere auto. 
            Situaţia de fapt expusă şi reţinută este dovedită nu doar de declaraţia 
inculpatului de recunoaştere în totalitate a învinuirii ce i se aduce, atât cea din faza 
urmăririi penale, cât şi pe parcursul cercetării judecătoreşti, dar şi prin toate 
mijloacele de probă administrate pe parcursul urmăririi penale, respectiv: procesul 
verbal de depistare, cu planşe foto, proces verbal de constatare a actelor 
premergătoare efectuate, declaraţiile martorilor T.I., D.C., adresa 
nr.978469/30.12.2008 emisă de Serviciul Public Comunitar Regim Permise de 
Conducare şi Înamtriculare a Vehiculelor Dolj, din coroborarea cărora s-a dovedit 
vinovăţia inculpatului R.M. sub aspectul săvârşirii infracţiunii faţă de care s-a 
dispus trimiterea sa în judecată.  
             Deoarece inculpatul a comis o nouă infracţiune, în condiţiile în care 
anterior fusese condamnat tot pentru o infracţiune la regimul circulaţiei pe 
drumurile publice şi beneficiase de clemenţa legii, pedeapsa fiind dispusă de 
judecător cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei, clemenţă pe care 
inculpatul nu a înţeles-o, în sensul de a nu mai încălca legea penală, aspecte ce duc 
la un pericol social mai crescut, instanţa a apreciat că nu se impune reţinerea 
circumstanţelor atenuante şi coborârea pedepsei sub minimul special prevăzut de 
lege şi nici suspendarea condiţionată a executării pedepsei. 
            De altfel, dispoziţiile art.83 C.pen. nu fac vorbire de posibilitatea 
suspendării condiţionate a executării pedepsei, remarcând voinţa legii, ca în atare 
situaţii, în care inculpatul săvârşeşte o altă infracţiune în interiorul termenului de 
încercare, cele două pedepse că nu se contopească, ci să se execute alăturat o 
sancţiune impusă de lege pentru perseverenţa infracţională a inculpatului. 
            În drept, fapta inculpatului R.M. care în ziua de 07.12.2008 a condus 
autoturismul marca Dacia pe DN2A la km.202 fără a poseda permis de conducere, 
astfel cum rezultă din adresa nr.978469/30.12.2008 emisă de Serviciul Public 
Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor Dolj, 
întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de conducere pe drumurile 
publice a unui autovehicul, de către o persoană fără a poseda permis de conducere, 
prevăzută de art. 86 alin.1 din OUG.195/2002. 
            La stabilirea şi individualizarea pedepsei aplicate inculpatului R.M. instanţa 
a avut în vedere criteriile generale de individualizare prevăzute de art.72 C.pen., 
respectiv dispoziţiile părţii generale a codului penal, limitele de pedeapsă 
prevăzute de art. 86 alin.1 şi art.86 alin.2 din OUG.195/2002, dispoziţiile 
procedurale prevăzute de art.3201 alin.7 C.pr.pen., inculpatul urmând a beneficia de 
reducerea cu o treime a limitelor de pedeapsă prevăzute de lege pentru 
infracţiunile faţă de care s-a dispus trimiterea sa în judecată, gradul pericol social 
care rezultă din modalitatea concretă de comitere a faptei de către inculpat – care 
în ziua de 07.12.2008 a condus autoturismul marca Dacia pe DN2A la km.202 fără 
a poseda permis de conducere, astfel cum rezultă din adresa 
nr.978469/30.12.2008 emisă de Serviciul Public Comunitar Regim Permise de 
Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor Dolj - dar şi de aspectul că inculpatul a 
recunoscut în totalitate învinuirea ce i s-a adus, astfel că va aplica acestuia o 
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pedeapsă între limitele de pedeapsă prevăzute de lege-reduse cu o treime, spre 
minimul special astfel redus, aceea de 1 an închisoare. 
 Împotriva sentinţei penale nr. 669/24.06.2011 pronunţată de 
Judecătoria Constanţa în dosarul nr. 11327/212/2011 au declarat recurs 
Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanţa şi inculpatul R.M. 
 Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanţa a criticat omisiunea primei 
instanţe de aplicare a dispoziţiilor art. 37 lit. a C. pen., dat fiind că inculpatul a 
comis fapta în stare de recidivă postcondamnatorie, raportat la condamnarea de 1 
an închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. 197/27.09.2006 a Judecătoriei 
Babadag. 
 Inculpatul R.M. a solicitat reducerea pedepsei aplicate de prima instanţă, în 
considerarea datelor personale favorabile, a distanţei scurte parcurse, a atitudinii 
sincere avută pe parcursul procesului penal. 

Examinând legalitatea şi temeinicia sentinţei penale recurate, prin 
prisma criticilor formulate şi din oficiu, conform art. 3856 alin. 3 C. pr. pen., 
Curtea constată că recursul formulat de Parchetul de pe lângă Judecătoria 
Constanţa este fondat, iar recursul inculpatului este nefondat. 

Prima instanţă a stabilit în mod corect starea de fapt, încadrarea juridică şi 
vinovăţia inculpatului R.., fiind îndeplinite condiţiile impuse de art. 345 alin. 2 C. 
pr. pen. pentru pronunţarea unei soluţii de condamnare. De altfel, inculpatul a 
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 

Sub aspectul stării  de fapt, se constată că în data de 07.12.2008 inculpatul 
R.M. a condus autoturismul marca Dacia pe DN2A la km.202, fără a poseda 
permis de conducere, astfel cum rezultă din adresa nr. 978469/30.12.2008 emisă de 
Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a 
Vehiculelor Dolj. Inculpatul a declarat că se deplasa dinspre loc. Ovidiu către mun. 
Constanţa, când a fost depistat de organele de poliţie în timp ce conducea 
autoturismul Dacia, deşi nu poseda permis de conducere. 

La individualizarea pedepsei aplicate inculpatului prima instanţă a avut în 
vedere dispoziţiile art. 72 C. pen. şi art. 3201 alin. 7 C. pr. pen. potrivit cu care 
limitele de pedeapsă se reduc cu o treime, în cazul pedepsei închisorii, în ipoteza 
aplicării procedurii simplificate a judecăţii în cazul recunoaşterii vinovăţiei, 
rezultând că limitele speciale de pedeapsă pentru infracţiunea comisă  sunt 
cuprinse între 8 luni închisoare şi 3 ani şi 4 luni închisoare.  

Prima instanţă a aplicat o pedeapsă de 1 an închisoare, care se încadrează în 
limitele speciale reduse potrivit art. 3201 alin. 7 C. pr. pen. 

Argumentele prezentate de inculpat pentru reducerea pedepsei nu sunt 
relevante, în condiţiile în care se invocă datele sale personale şi distanţa parcursă, 
elemente avute în vedere de prima instanţă. 

 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. 
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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 circumstanţele reale de comitere a faptei, urmările produse, 
circumstanţele personale ale inculpatului. 

Inculpatul a condus autoturismul pe un drum public intens circulat, care face 
legătura între loc. Ovidiu şi mun. Constanţa, pe timp de zi, când valorile de trafic 
nu pot fi reduse, a circulat cu o viteză deosebit de mare – 124 Km/h, deşi nu are 
permis de conducere, care să ateste abilităţile sale de a conduce un autoturism. 
Viteza mare de deplasare a autoturismului condus de inculpat, coroborată cu lipsa 
de experienţă a inculpatului în conducerea autoturismelor, dat fiind că nu deţine 
permis de conducere, dar şi cu specificul categoriei de drum pe care a circulat, a 
făcut ca pericolul pentru siguranţa circulaţiei pe drumurile publice să fie 
semnificativ, astfel că pericolul social al faptei comise este suficient de ridicat 
pentru a justifica aplicarea unei pedepse de 1 an închisoare. Deşi inculpatul invocă 
faptul că a urmat cursurile unei şcoli de şoferi în anul 2006, justificând în parte 
abilităţile sale de a conduce autoturisme, nu a făcut dovada afirmaţiilor sale. 

Datele personale ale inculpatului îi sunt parţial favorabile acestuia, întrucât 
este tânăr, studii 6 clase, are un loc de muncă, dar, pe de  altă parte, are antecedente 
penale, fiind condamnat în anul 2006 la o pedeapsă de 1 an închisoare, în condiţiile 
art. 81 C. pen., tot pentru comiterea infracţiunii prev. de art. 86 alin. 1 din OUG nr. 
195/2002. Dat fiind că inculpatul se afla încă în cadrul termenului de încercare a 
suspendării condiţionate a executării pedepsei, ar fi trebuit să dea dovadă de mai 
multă responsabilitate, cunoscând consecinţele săvârşirii unei infracţiuni în cadrul 
termenului de încercare. 

Atitudinea procesuală a inculpatului de recunoaştere a faptei a determinat 
aplicarea procedurii prev. de art. 3201 C. pr. pen. şi stabilirea unei pedepse în limite 
reduse cu o treime. Conduita procesuală sinceră a fost valorificată suficient de 
instanţă în cadrul procedurii prev. de 3201 C. pr. pen., dat fiind că s-a aplicat  o 
pedeapsă egală minimului special care ar fi fost aplicabil în ipoteza în care nu se 
aplica procedura acordului de vinovăţie. Acest cuantum nu se justifica, în măsura 
în care limitele nu ar fi fost reduse în condiţiile art. 3201 alin. 7 C. pr. pen. 
 În concluzie, ţinând seama de toate aceste elemente, Curtea apreciază că 
pedeapsa aplicată inculpatului respectă criteriile generale de individualizare prev. 
de art. 72 C. pen., aşa încât nu se impune reducerea acesteia. 
 Aplicarea dispoziţiilor art. 861 C. pen. privind suspendarea sub supraveghere 
a pedepsei nu este permisă în cauză. În conformitate cu art. 83 alin. 1 C. pen., 
aplicabil şi în cazul suspendării sub supraveghere a executării pedepsei, dacă în 
cursul termenului de încercare cel condamnat a săvârşit din nou o infracţiune 
pentru care s-a pronunţat o condamnare definitivă chiar după expirarea acestui 
termen, "instanţa revocă suspendarea condiţionată, dispunând executarea în 
întregime a pedepsei, care nu se contopeşte cu pedeapsa aplicată pentru noua 
infracţiune". Sintagma "executare în întregime a pedepsei" urmăreşte executarea 
pedepsei într-un loc de deţinere, aşa încât prin revocarea primei suspendări nu mai 
este posibilă menţinerea modalităţii de individualizare a pedepsei, în sensul 
suspendării condiţionate sau sub supraveghere a pedepsei rezultante în urma 
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cumulului aritmetic. Prin urmare, o nouă suspendare a executării pedepsei este 
exclusă tocmai ca efect al revocării. 

Această interpretare a dispoziţiilor art. 83 alin. 1 C. pen. a fost dată şi prin 
decizia nr. 1/2011 pronunţată de Înalta Curte de Casaţia şi Justiţie în recurs în 
interesul legii. Prin decizia menţionată s-a stabilit că  „Suspendarea condiţionată a 
executării pedepsei nu poate fi dispusă pentru pedeapsa stabilită în cazul săvârşirii 
în cursul termenului de încercare a unei infracţiuni intenţionate sau 
praeterintenţionate, pedeapsă la care a fost cumulată o altă pedeapsă, ca urmare a 
revocării suspendării condiţionate a executării acestei din urmă pedepse, chiar şi în 
cazul îndeplinirii condiţiilor prevăzute de art. 81 din Codul penal. Suspendarea 
condiţionată a executării nu poate fi dispusă nici în ceea ce priveşte pedeapsa 
rezultantă, obţinută prin aplicarea mecanismului prevăzut de art. 83 alin. 1 din 
Codul penal”. 

În consecinţă, inculpatul nu poate beneficia de suspendarea sub 
supraveghere a executării pedepsei rezultante, în condiţiile în care a fost revocată 
suspendarea condiţionată a executării pedepsei de 1 an închisoare aplicată prin 
sentinţa penală nr. 197/27.09.2006 a Judecătoriei Babadag. 

Ca atare, criticile formulate de inculpatul R.M. nu sunt întemeiate. 
Curtea constată întemeiată critica procurorului privind omisiunea primei 

instanţe de a face aplicarea 37 lit. a C. pen. privind starea de recidivă 
postcondamnatorie. 

Prin sentinţa penală nr. 197/27.09.2006 a Judecătoriei Babadag inculpatul a 
fost condamnat o pedeapsă de 1 an închisoare, în condiţiile art. 81 C. pen., 
termenul de încercare fiind de 3 ani. 

Potrivit art. 37 lit. a C. pen.,  există recidivă pentru persoana fizică atunci 
când după rămânerea definitivă a unei hotărâri de condamnare la pedeapsa 
închisorii mai mare de 6 luni, cel condamnat săvârşeşte din nou o infracţiune cu 
intenţie, înainte de începerea executării pedepsei, în timpul executării acesteia sau 
în stare de evadare, iar pedeapsa prevăzută de lege pentru a doua infracţiune este 
închisoarea mai mare de un an.  

În cauză sunt îndeplinite condiţiile privind primul termen al recidivei 
postcondamnatorii – în raport de condamnarea la pedeapsa de 1 an închisoare 
aplicată prin sentinţa penală nr. 197/27.09.2006 a Judecătoriei Babadag, care nu 
cade sub incidenţa art. 38 C. pen., dar şi cu privire la al doilea termen al recidivei 
postcondamnatorii – infracţiunea din prezenta cauza a fost comisă cu intenţie şi 
este pedepsită cu închisoarea mai mare de 1 an. 

Inculpatul R.M. a comis fapta dedusă judecăţii la data de 07.12.2008, înainte 
de expirarea termenului de încercare stabilit de 3 ani stabilit prin sentinţa penală nr. 
197/27.09.2006 a Judecătoriei Babadag, astfel că pedeapsa de 1 an închisoare 
aplicată prin aceeaşi sentinţă nu a fost considerată executată, ţinând seama de 
dispoziţiile art. 86 C. pen., dat fiind că operează şi dispoziţiile art. 83 C. pen. 
privind revocarea suspendării condiţionate a executării pedepsei. 

Drept urmare, se impune a se reţine că inculpatul a comis prezenta fapta în 
stare de recidivă postcondamnatorie prev. de art. 37 alin. a C. pen. 

Pentru aceste considerente, în baza art. 38515 pct. 1 lit. b C. Pr. Pen. curtea 
va respinge ca nefondat recursul formulat de recurentul – inculpat R.M. împotriva 
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sentinţei penale nr. 669/24.06.2011 pronunţată de Judecătoria Constanţa în dosarul 
nr. 11327/212/2011. 

În baza art. 38515 pct. 2 lit. d C. Pr. Pen. va fi admis recursul formulat de 
Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanţa împotriva sentinţei penale nr. 
669/24.06.2011 pronunţată de Judecătoria Constanţa în dosarul nr. 
11327/212/2011. 

În baza art. 38517 alin. 2  C. Pr. Pen. se va casa în parte sentinţa penală 
recurată, şi, rejudecând, se va face aplicare dispoziţiilor art. 37 lit. a C. pen. pentru 
infracţiunea prev. de art. 86 alin. 1 din O.U.G. nr. 195/2002 cu aplicarea art. 3201 

C. pr. pen. 
Se vor menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei penale recurate. 
În baza art. 192 alin. 2 C. Pr. Pen. va fi obligat recurentul – inculpat R.M. la 

plata sumei de 400 lei cheltuieli judiciare avansate de stat, iar în baza art. 192 alin. 
3 C. pr.pen. celelalte cheltuieli judiciare avansate  de stat vor rămâne în sarcina 
acestuia. 

Dosar nr. 11327/212/2011 
Decizia penală nr. 120/P/03.02.2012 

Judecător redactor Marius Damian Mitea 
 
 

          2. Greşita individualizare a pedepselor în raport de dispoziţiile 
art. 34 lit. b şi 33 lit. a Cod Penal. Nemotivarea sporului aplicat după 
contopirea pedepselor. 

 
Referitor la individualizarea pedepselor, potrivit criteriilor prev. de art.72 Cod penal, 

printre care şi pericolul social concret sporit în cauză al faptelor, dat de sustragerea în 
participaţie, după lăsarea întunericului sau dimineaţa înainte de a se lumina, în mod repetat, 
producând prejudicii relativ mari, dar în majoritate recuperate, precum şi faţă de circumstanţele 
personale, inculpaţii intrând în mai multe rânduri în conflict cu legea penală (chiar dacă nu sunt 
recidivişti), pedepsele trebuie să fie aspre - de natură să asigure prevenţia generală, reeducarea 
inculpaţilor, să răspundă sentimentelor opiniei publice de indignare, frustrare, insecuritate, dar 
în cuantumuri mult diminuate faţă de dispoziţiile art.320¹ alin.(7) cod procedură penală 
aplicabile recurenţilor ca urmare a recunoaşterii vinovăţiei şi acceptării soluţionării cauzei pe 
baza probelor administrate în cursul urmăririi penale. 

Însă, în condiţiile art.34 lit.b) cod penal, contopind pedepsele cu închisoare aplicate 
pentru infracţiunile aflate în concurs real prev. de art.33 lit.a) cod penal, instanţa putea proceda 
la sporirea pedepsei rezultante până la maximul ei special dacă circumstanţele reale sau 
personale justificau o asemenea măsură. Ori, în cauză, instanţa de fond nu a motivat în cazul 
niciunuia dintre inculpaţi sporirea pedepselor aplicate, iar din oficiu, când pedepsele au fost 
stabilite spre minimul prevăzut de textele legale, Curtea nu a găsit temeiuri care să justifice 
sporirea. 

 
Art. 33 lit. a) şi art. 34 lit. b) Cod Penal 

 
Prin sentinţa penală nr.1543 din data de 21 noiembrie 2011, pronunţată în 

dosarul penal nr.5586/327/2010, Judecătoria Tulcea a hotărât: 
„I. În temeiul art.208 alin.1 - art.209 alin.1 lit.a şi g) cod penal, condamnă 

pe inculpatul V.A.I. la o pedeapsă de 3 ani închisoare, pentru săvârşirea 
infracţiunii de „furt calificat” (fapta din data de 22.12.2008). 
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În temeiul art.208 alin.1 - art.209 alin.1 lit.a şi g) cod penal, condamnă pe 
inculpatul V.A.I. la o pedeapsă de 3 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de 
„furt calificat” (fapta din data de 23.12.2008). 

În temeiul art.208 alin.1 - art.209 alin.1 lit.a şi g) cod penal, condamnă pe 
inculpatul V.A.I. la o pedeapsă de 3 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de 
„furt calificat” (fapta din data de 25.12.2008). 

În temeiul art.85 cod penal, anulează suspendarea condiţionată a executării 
pedepsei închisorii dispusă prin Sentinţa penală nr.188/20.10.2011 pronunţată de 
Judecătoria Babadag, rămasă definitivă la data de 09.11.2011 şi se repun în 
individualitatea lor, pedepsele de 2 ani închisoare şi 1 an şi 3 luni închisoare, 
aplicate prin această hotărâre.  

În temeiul art.85 cod penal, anulează suspendarea condiţionată a executării 
pedepsei închisorii dispusă prin Sentinţa penală nr. 845/14.06.2011 pronunţată de 
Judecătoria Tulcea, rămasă definitivă la data de 01.07.2011.  

În baza art.33 lit.a) raportat la art.34 lit.b) cod penal, se contopesc 
pedepsele, urmând ca inculpatul V.A.I. să execute pedeapsa cea mai grea de 3 ani 
închisoare, sporită la 4 ani închisoare. 

În baza art.71 cod penal şi al art.3 din Protocolul adiţional al Convenţiei 
Europeană a Drepturilor Omului, se vor interzice inculpatului exerciţiul drepturilor 
prevăzute de art.64 lit. a teza a II-a, lit.b) cod penal.  

II. În temeiul art.208 alin.1 - art.209 alin.1 lit.a şi g) cod penal, cu aplic. 
art.37 lit.b cod penal rap la art.39 alin.4 cod penal şi art.3201 alin.7 cod procedură 
penală, condamnă pe inculpatul I.I. la o pedeapsă de 2 ani şi 6 luni închisoare, 
pentru săvârşirea infracţiunii de „furt calificat” (fapta din data de 22.12.2008). 

În temeiul art.208 alin.1 - art.209 alin.1 lit.a şi g) cod penal, cu aplic. art.37 
lit.b cod penal rap la art.39 alin.4 cod penal şi art.3201 alin.7 cod procedură penală, 
condamnă pe inculpatul I.I. la o pedeapsă de 2 ani şi 6 luni închisoare, pentru 
săvârşirea infracţiunii de „furt calificat” (fapta din data de 23.12.2008). 

În temeiul art.208 alin.1 - art.209 alin.1 lit.a şi g) cod penal, cu aplic. art.37 
lit.b cod penal rap la art.39 alin.4 cod penal şi art.3201 alin.7 cod procedură penală, 
condamnă pe inculpatul I.I. la o pedeapsă de 2 ani şi 6 luni închisoare, pentru 
săvârşirea infracţiunii de „furt calificat” (fapta din data de 25.12.2008). 

În baza art.33 lit.a) raportat la art.34 lit.b) cod penal, se contopesc cele trei 
pedepse, urmând ca inculpatul I.I. să execute pedeapsa cea mai grea, respectiv 2 
ani şi 6 luni închisoare, sporită la 3 ani închisoare.  

În baza art.71 cod penal şi al art.3 din Protocolul adiţional al Convenţiei 
Europene a Drepturilor Omului, se vor interzice inculpatului exerciţiul drepturilor 
prevăzute de art.64 lit. a teza a II-a, lit.b) cod penal.  

III. În temeiul art.208 alin.1 - art.209 alin.1 lit.a şi g) cod penal, cu aplic. 
art.3201 alin.7 cod procedură penală, condamnă pe inculpatul C.M. la o pedeapsă 
de 2 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de „furt calificat” (fapta din data 
de 22.12.2008). 

În temeiul art.208 alin.1 - art.209 alin.1 lit.a şi g) cod penal, cu aplic. 
art.3201 alin.7 cod procedură penală, condamnă pe inculpatul C.M. la o pedeapsă 
de 2 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de „furt calificat” (fapta din data 
de 23.12.2008). 
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În temeiul art.208 alin.1 - art.209 alin.1 lit.a şi g) cod penal, cu aplic. 
art.3201 alin.7 cod procedură penală, condamnă pe inculpatul C.M. la o pedeapsă 
de 2 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de „furt calificat” (fapta din data 
de 25.12.2008). 

În temeiul art.208 alin.1 - art.209 alin.1 lit.a şi g) cod penal, cu aplic. 
art.3201 alin.7 cod procedură penală, condamnă pe inculpatul C.M. la o pedeapsă 
de 2 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de „furt calificat” (fapta din data 
de 28/29.12.2008). 

În temeiul art.20 rap. la art.208 alin.1 - art.209 alin.1 lit.a şi g) cod penal, 
cu aplic. art.3201 alin.7 cod procedură penală, condamnă pe inculpatul C.M. la o 
pedeapsă de 1 an închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de tentativă de „furt 
calificat” (fapta din data de 28/29.12.2008). 

În temeiul art.85 cod penal, se anulează suspendarea condiţionată a 
executării pedepsei închisorii dispusă prin Sentinţa penală nr.100/13.05.2009 
pronunţată de Judecătoria Babadag, rămasă definitivă la data de 26.05.2009, şi 
repun în individualitatea lor, pedepsele de 1 an închisoare şi 2 luni închisoare, 
aplicate prin această hotărâre.  

În baza art.33 lit.a) raportat la art.34 lit.b) cod penal, se vor contopi 
pedepsele, urmând ca inculpatul C.M. să execute pedeapsa cea mai grea de 2 ani şi 
6 luni închisoare, sporită la 4 ani închisoare. 

În baza art.71 cod penal şi al art.3 din Protocolul adiţional al Convenţiei 
Europene a Drepturilor Omului, se vor interzice inculpatului exerciţiul drepturilor 
prevăzute de art.64 lit. a teza a II-a, lit.b) cod penal.  

În baza art.36 alin.3 cod penal, se deduce pedeapsa executată de la 
30.01.2011 şi până în prezent. 

Se anulează mandatele de executare a pedepsei închisorii  
nr.3/1923/179/2010 din data de 25.01.2011, nr. 103/1678/179/2010 din data de 
24.06.2011 şi nr. 105/266/179/2011 din data de 24.06.2011 şi se dispune emiterea 
unui nou mandat în baza prezentei hotărâri, ca urmare a contopirii pedepselor. 

IV. În temeiul art.208 alin.1 - art.209 alin.1 lit.a şi g) cod penal, cu aplic. 
art.3201 alin.7 cod procedură penală, condamnă pe inculpatul C.C.S. la o 
pedeapsă de 2 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de „furt calificat” (fapta 
din data de 22.12.2008). 

În temeiul art.208 alin.1 - art.209 alin.1 lit.a şi g) cod penal, cu aplic. 
art.3201 alin.7 cod procedură penală, condamnă pe inculpatul C.C.S. la o pedeapsă 
de 2 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de „furt calificat” (fapta din data 
de 23.12.2008). 

În temeiul art.208 alin.1 - art.209 alin.1 lit.a şi g) cod penal, cu aplic. 
art.3201 alin.7 cod procedură penală, condamnă pe inculpatul C.C.S. la o pedeapsă 
de 2 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de „furt calificat” (fapta din data 
de 25.12.2008). 

În temeiul art.208 alin.1 - art.209 alin.1 lit.a şi g) cod penal, cu aplic. 
art.3201 alin.7 cod procedură penală, condamnă pe inculpatul C.C.S. la o pedeapsă 
de 2 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de „furt calificat” (fapta din data 
de 28/29.12.2008). 
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În temeiul art.20 rap. la art.208 alin.1 - art.209 alin.1 lit.a şi g) cod penal, 
cu aplic. art.3201 alin.7 cod procedură penală, condamnă pe inculpatul C.C.S. la o 
pedeapsă de 1 an închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de tentativă de „furt 
calificat” (fapta din data de 28/29.12.2008). 

În baza art.33 lit.a) raportat la art.34 lit.b) cod penal, se vor contopi cele 
cinci pedepse, urmând ca inculpatul C.C.S. să execute pedeapsa cea mai grea, 
respectiv 2 ani închisoare, sporită la 3 ani închisoare.  

În baza art.71 cod penal şi al art.3 din Protocolul adiţional al Convenţiei 
Europene a Drepturilor Omului, se vor interzice inculpatului exerciţiul drepturilor 
prevăzute de art.64 lit. a teza a II-a, lit.b) cod penal.  

În baza art. 861 alin.1 cod penal, dispune suspendarea condiţionată sub 
supraveghere a executării pedepsei închisorii aplicată inculpatului C.C.S. pe o 
durată de 6 ani, ce constituie termen de încercare, potrivit art.862  cod penal. 

Se va dispune ca pe durata termenului de încercare, inculpatul C.C.S. să se 
supună următoarelor măsuri de supraveghere, prevăzute de art.863 alin.1 cod penal:  

- să se prezinte la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Tulcea, la 
datele fixate de către această instituţie; 

- 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 lui de 

existenţă. 
În baza art.71 alin.5 cod penal, se dispune suspendarea executării 

pedepselor accesorii, pe durata suspendării condiţionate sub supraveghere a 
executării pedepsei. 

În baza art.359 cod procedură penală, se atrage atenţia inculpatului asupra 
dispoziţiilor prevăzute de art.864 raportat la art.83-art.84 cod penal. 

V. În temeiul art.208 alin.1-art.209 alin.1 lit.a şi g) cod penal, cu aplic. 
art.3201 alin.7 cod procedură penală, condamnă pe inculpatul C.I. la o pedeapsă 
de 2 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de „furt calificat” (fapta din data 
de 28/29.12.2008). 

În temeiul art.20 rap. la art.208 alin.1 - art.209 alin.1 lit.a şi g) cod penal, 
cu aplic. art.3201 alin.7 cod procedură penală, condamnă pe inculpatul C.I. la o 
pedeapsă de 1 an închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de tentativă de „furt 
calificat” (fapta din data de 28/29.12.2008). 

În temeiul art.85 cod penal, se anulează suspendarea condiţionată a 
executării pedepsei închisorii, dispusă prin Sentinţa penală nr.252/16.12.2009 
pronunţată de Judecătoria Babadag, ramasă definitivă la data de 29.12.2009.  

Se descontopesc pedepsele aplicate prin Sentinţa penală nr.82/20.04.2011 
şi Sentinţa penală nr.165/21.09.2011. 

În baza art.33 lit.a) raportat la art.34 lit.b) cod penal, se contopesc 
pedepsele, urmând ca inculpatul C.I. să execute pedeapsa cea mai grea de 2 ani şi 6 
luni închisoare, sporită la 4 ani închisoare. 

În baza art.71 cod penal şi al art.3 din Protocolul adiţional al Convenţiei 
Europene a Drepturilor Omului, se vor interzice inculpatului exerciţiul drepturilor 
prevăzute de art. 64 lit. a teza a II-a, lit.b) cod penal.  
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În baza art.36 alin.3 cod penal, se va deduce pedeapsa executată de la 
30.01.2011 şi până în prezent. 

Se anulează mandatele de executare a pedepsei închisorii nr. 
106/266/179/2011 din data de 24.06.2011, nr. 128/309/179/2011 din data de 
20.06.2011 şi nr. 228/821/179/2011 din data de 27.10.2011 şi se dispune emiterea 
unui nou mandat în baza prezentei hotărâri, ca urmare a contopirii pedepselor. 

VI. În temeiul art.208 alin.1 - art.209 alin.1 lit.a şi g) cod penal, cu aplic. 
art.3201 alin.7 cod procedură penală, condamnă pe inculpatul G.L. la o pedeapsă 
de 2 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de „furt calificat” (fapta din data 
de 28/29.12.2008). 

În temeiul art.20 rap. la art.208 alin.1-art.209 alin.1 lit.a şi g) cod penal, cu 
aplic. art.3201 alin.7 cod procedură penală, condamnă pe inculpatul G.L. la o 
pedeapsă de 1 an închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de tentativă de „furt 
calificat” (fapta din data de 28/29.12.2008). 

În baza art.33 lit.a) raportat la art.34 lit.b) cod penal, se contopesc cele 
două pedepse, urmând ca inculpatul G.L. să execute pedeapsa cea mai grea, 
respectiv 2 ani închisoare.  

În baza art.71 cod penal şi al art.3 din Protocolul adiţional al Convenţiei 
Europene a Drepturilor Omului, se vor interzice inculpatului exerciţiul drepturilor 
prevăzute de art.64 lit. a teza a II-a, lit.b) cod penal.  

În baza art.861 alin.1 cod penal, dispune suspendarea condiţionată sub 
supraveghere a executării pedepsei închisorii aplicată inculpatului G.L. pe o durată 
de 5 ani, ce constituie termen de încercare, potrivit art.862  cod penal. 

Se va dispune ca pe durata termenului de încercare, inculpatul G.L. să se 
supună următoarelor măsuri de supraveghere, prevăzute de art.863 alin.1 cod penal:  

- să se prezinte la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Tulcea, la 
datele fixate de către această instituţie; 

- 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 lui de 

existenţă. 
În baza art.71 alin.5 cod penal, se dispune suspendarea executării 

pedepselor accesorii, pe durata suspendării condiţionate sub supraveghere a 
executării pedepsei. 

În baza art.359 cod procedură penală, se atrage atenţia inculpatului asupra 
dispoziţiilor prevăzute de art.864 raportat la art.864 raportat la art.83 - art.84 cod 
penal. 

Se respinge acţiunea civilă formulată de partea civilă E.C., ca nefondată. 
Se respinge acţiunea civilă formulată de partea civilă G.D., ca nefondată. 
Admite acţiunea civilă formulată de partea civilă C.C. 

Obligă pe inculpaţii V.A.I., I.I., C.M. şi C.C.S. să plătească în solidar către 
partea civilă C.C., suma de 610 lei, ce urmează să fie actualizată la data plăţii 
efective. 
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În baza art.191 alin.2 cod procedură penală, obligă inculpaţii la plata 
cheltuielilor judiciare avansate de stat V.A.I., C.C.S., C.I. şi G.L. în cuantum de 
câte 700 lei, I.I. în cuantum de 400 lei, C.M. în cuantum de 300 lei. 

Onorariile avocaţilor din oficiu se vor vira din fondurile Ministerului 
Justiţiei în contul Baroului de Avocaţi Tulcea.” 

Pentru pronunţarea hotărârii, instanţa a stabilit situaţia de fapt următoare: 
În seara zilei de 22.12.2008, după ce s-au întâlnit în loc. Baia, deplasându-se 

în loc. Murighiol, în timp ce inculpatul C.C.S. asigura paza, rămânând la 
autoturism, inculpaţii V.A.I., I.I., C.M. au mers pe malul Ghiolului şi, cu ajutorul a 
două chei, au scos motorul marca Honda de 20 CP de la barca părţii vătămate E.C., 
l-au pus în maşină şi au plecat spre loc. Baia unde au vândut motorul de barcă 
sustras martorului de bună credinţă C.V. pentru suma de 1.500 lei, pe care au 
împărţit-o între ei; ulterior, martorul C.V. a vândut motorul terţului G.D. din loc. 
Ovidiu de la care a fost recuperat şi predat părţii vătămate E.C., motiv pentru care 
G.D. s-a constituit parte civilă cu suma de 2.600 lei, reprezentând preţul pe care l-a 
plătit, iar partea vătămată constituindu-se parte civilă cu suma de 4.000 lei, 
reprezentând prejudiciul produs ca urmare a faptului că nu a putut folosi barca 
după ce i-a fost sustras motorul. 

La datele de 23.12.2008 şi 25.12.2008, deplasându-se pe raza aceleiaşi 
localităţi Murighiol, inculpaţii V.A.I., I.I., C.M. şi C.C.S. au procedat în acelaşi 
mod şi au sustras un motor marca Mercury de 6 CP de la ambarcaţiunea ce era 
acostată la malul Ghiolului Murighiol, aparţinând părţii vătămate C.C. şi un motor 
de ambarcaţiune marca Yamaha de 9,9 CP, aparţinând părţii vătămate E.M. 
Motorul marca Mercury de 6 CP a fost vândut către C.V. pentru suma de 900 lei, 
iar motorul de ambarcaţiune marca Yamaha de 9,9 CP a fost vândut către B.N. din 
loc. Mihai Viteazu, pentru suma de 250 Euro, 500 lei şi un telefon mobil, bani pe 
care inculpaţii i-au împărţit între ei. Motoarele au fost recuperate de la martorul 
C.V. la data de 29.12.2008 şi predat părţii vătămate C.C. care a declarat că se 
constituie parte civilă în procesul penal cu suma de 610 lei, ce reprezintă 
contravaloarea facturii seria ANTL nr.2000/06.01.2009, emisă de firma care i-a 
reparat motorul ca urmare a faptului că inculpaţii i-au provocat defecţiuni la grupul 
de transmisie, respectiv de la martorul B.N. din loc. Mihai Viteazu, cu ocazia 
percheziţiei domiciliare din data de 31.12.2008 şi predat părţii vătămate E.M., care 
nu a precizat dacă se constituie parte civilă. 

În noaptea de 28/29.12.2008,  deplasându-se cu autoturismul marca Dacia 
condus de inculpatul C.C.S., inculpaţii G.L., C.M. şi C.I. au sustras un motor de 
ambarcaţiune marca Honda de 10 CP, de la ambarcaţiunea părţii vătămate C.G., ce 
se afla acostată pe braţul Sf. Gheorghe, în apropierea localităţii Mahmudia; 
motorul de ambarcaţiune a fost restituit părţii vătămate, care a declarat că nu se 
constituie parte civilă. 

În aceeaşi noapte de 28/29.12.2008, inculpaţii C.C.S., G.L., C.M. şi C.I. au 
încercat să sustragă şi un motor marca Honda de 20 CP de la ambarcaţiunea ce 
aparţinea părţii vătămate M.M., însă după ce au tăiat cablul de alimentare de la 
baterie, nu au reuşit să ia motorul datorită sistemului de fixare; partea vătămată 
M.M. a declarat că nu se constituie parte civilă. 
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Inculpaţii I.I., C.M., C.C.S., C.I., G.L. şi-au recunoscut vinovăţia faptelor 
descrise în actul de inculpare, solicitând aplicarea prevederilor art.3201 cod 
procedură penală. 

Împotriva hotărârii, în termenul legal, inculpaţii I.I., G.L., C.M. şi C.I. au 
declarat recurs cu privire la individualizarea pedepsei, solicitând înlăturarea sau 
reducerea cuantumului sporurilor aplicate, iar recurenţii I.I., G.L. şi modificarea 
modalităţii de executare cu suspendarea sub supraveghere conform art.861 cod 
penal. 

Verificând legalitatea şi temeinicia hotărârii atacată în limitele art.3856 
alin.(1,3) Cod procedură penală, Curtea constată recursurile formulate de către 
inculpaţii I.I., G.L., C.M. şi C.I. fondate referitor la individualizarea pedepselor 
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 şi art.21 din Constituţie. 

În cauză, cei 6 inculpaţi au dispus de timpul şi înlesnirile necesare pregătirii 
apărării, beneficiind de asistenţă juridică calificată şi având efectiv posibilitatea 
administrării probelor în aceleaşi condiţii ca procurorul şi părţile vătămate; astfel, 
s-au administrat pe parcursul procesului atât probele acuzării - ascultarea părţilor 
vătămate, a martorilor, cât şi probele apărării - audierea inculpaţilor prezenţi, 
martori, înscrisuri. Cu ocazia soluţionării recursurilor, Curtea a luat act de poziţia 
inculpaţilor I.I., C.M. şi C.I., prezenţi în şedinţă publică, de a uza de dreptul la 
tăcere. 

Sub aspectul acţiunii penale (necriticată de către recurenţi), pe baza probelor 
administrate în condiţii de legalitate, iar pentru inculpaţii I.I., C.M., C.C.S., C.I., 
G.L. numai a celor efectuate în cursul urmăririi penale având în vedere 
recunoaşterea vinovăţiei de către inculpaţi, care au şi solicitat judecata conform 
art.320¹ cod procedură penală - procesele-verbale de constatare, de cercetare la faţa 
locului, de percheziţie domiciliară, declaraţiile martorilor C.V., B.N.  şi ale părţilor 
vătămate E.C., C.C., C.G., E.M., M.M. şi declaraţiile inculpaţilor, rezultă: 

- în seara de 22.12.2008, după ce s-au întâlnit în loc. Baia, deplasându-se în 
loc. Murighiol, în timp ce inculpatul C.C.S. asigura paza, rămânând la autoturism, 
inculpaţii V.A.I., I.I., C.M. au mers pe malul Ghiolului şi, cu ajutorul a două chei, 
au scos motorul marca Honda de 20 CP, de la barca părţii vătămate E.C., l-au pus 
în maşină şi au plecat spre loc. Baia unde au vândut motorul de barcă sustras 
martorului de bună credinţă C.V. pentru suma de 1.500 lei, pe care au împărţit-o 
între ei; ulterior, martorul C.V. a vândut motorul terţului G.D. din loc. Ovidiu de la 
care a fost recuperat şi predat părţii vătămate E.C. motiv pentru care G.D. s-a 
constituit parte civilă cu suma de 2.600 lei, reprezentând preţul pe care l-a plătit, 
iar partea vătămată constituindu-se parte civilă cu suma de 4.000 lei, reprezentând 
prejudiciul produs ca urmare a faptului că nu a putut folosi barca după ce i-a fost 
sustras motorul. 
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- la datele de 23.12.2008 şi 25.12.2008, deplasându-se pe raza aceleiaşi 
localităţi Murighiol, inculpaţii V.A.I., I.I., C.M. şi C.C.S. au procedat în acelaşi 
mod şi au sustras un motor marca Mercury de 6 CP de la ambarcaţiunea ce era 
acostată la malul Ghiolului Murighiol, aparţinând părţii vătămate C.C. şi un motor 
de ambarcaţiune marca Yamaha de 9,9 CP, aparţinând părţii vătămate E.M. 
Motorul marca Mercury de 6 CP, a fost vândut  către C.V. pentru suma de 900 lei, 
iar motorul de ambarcaţiune marca Yamaha de 9,9 CP a fost vândut către B.N. din 
loc. Mihai Viteazu, pentru suma de 250 Euro, 500 lei şi un telefon mobil, bani pe 
care inculpaţii i-au împărţit între ei. Motoarele au fost recuperate de la martorul 
C.V. la data de 29.12.2008 şi predat părţii vătămate C.C. care a declarat că se 
constituie parte civilă în procesul penal cu suma de 610 lei, ce reprezintă 
contravaloarea facturii seria ANTL nr.2000/06.01.2009, emisă de firma care i-a 
reparat motorul ca urmare a faptului că inculpaţii i-au provocat defecţiuni la grupul 
de transmisie, respectiv de la martorul B.N. din loc. Mihai Viteazu, cu ocazia 
percheziţiei domiciliare din data de 31.12.2008 şi predat părţii vătămate E.M., care 
nu a precizat dacă se constituie parte civilă. 

- în noaptea de 28/29.12.2008,  deplasându-se cu autoturismul marca Dacia 
cu nr. de înmatriculare CT.17.VAL condus de inculpatul C.C.S., inculpaţii G.L., 
C.M. şi Chimigea Iulian au sustras un motor de ambarcaţiune marca Honda de 10 
CP, de la ambarcaţiunea părţii vătămate C.G., ce se afla acostată pe braţul Sf. 
Gheorghe, în apropierea localităţii Mahmudia; motorul de ambarcaţiune a fost 
restituit părţii vătămate, care a declarat că nu se constituie parte civilă. 

- în aceeaşi noapte de 28/29.12.2008, inculpaţii C.C.S., G.L., C.M. şi C.I. au 
încercat să sustragă şi un motor marca Honda de 20 CP, de la ambarcaţiunea ce 
aparţinea părţii vătămate M.M., însă după ce au tăiat cablul de alimentare de la 
baterie, nu au reuşit să ia motorul datorită sistemului de fixare; partea vătămată 
M.M. a declarat că nu se constituie parte civilă. 

► fapte ce întrunesc elementele constitutive ale infracţiunilor de „furt 
calificat” prevăzute de art.208 alin.(1) – art.209 alin.(1) lit.a,g) cod penal, pentru 
inculpaţii V.A.I. şi I.I. (3 fapte), C.M. şi C.C.S. (4 fapte), C.I. şi G.L. (1 faptă), 
respectiv tentativă la infracţiunea de „furt calificat” prevăzută de art.20 rap. la 
art.208 alin.(1) – art.209 alin.(1) lit.a, g) cod penal pentru inculpaţii C.M., C.C.S., 
C.I. şi G.L., cu aplicarea art.33 lit.a) cod penal faptele fiind în concurs real. 

Referitor la individualizarea pedepselor, potrivit criteriilor prev. de art.72 
cod penal, printre care şi pericolul social concret sporit în cauză al faptelor, dat de 
sustragerea în participaţie, după lăsarea întunericului sau dimineaţa înainte de a se 
lumina, în mod repetat, producând prejudicii relativ mari, dar în majoritate 
recuperate, precum şi faţă de circumstanţele personale inculpaţii intrând în mai 
multe rânduri în conflict cu legea penală (chiar dacă nu sunt recidivişti), pedepsele 
trebuie să fie aspre - de natură să asigure prevenţia generală, reeducarea 
inculpaţilor, să răspundă sentimentelor opiniei publice de indignare, frustrare, 
insecuritate, dar în cuantumuri mult diminuate faţă de dispoziţiile art.320¹ alin.(7) 
cod procedură penală aplicabile recurenţilor ca urmare a recunoaşterii vinovăţiei şi 
acceptării soluţionării cauzei pe baza probelor administrate în cursul urmăririi 
penale. 
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Însă, în condiţiile art.34 lit.b) cod penal, contopind pedepsele cu închisoare 
aplicate pentru infracţiunile aflate în concurs real prev. de art.33 lit.a) cod penal, 
instanţa putea proceda la sporirea pedepsei rezultante până la maximul ei special 
dacă circumstanţele reale sau personale justificau o asemenea măsură. Ori, în 
cauză, instanţa de fond nu a motivat în cazul niciunuia dintre inculpaţi sporirea 
pedepselor aplicate, iar din oficiu, când pedepsele au fost stabilite spre minimul 
prevăzut de textele legale, Curtea nu a găsit temeiuri care să justifice sporirea. 

Prin urmare, criticile vizând individualizarea pedepselor numai sub aspectul 
cuantumurilor sunt întemeiate, motiv pentru care, în baza art.38515 pct.1 lit.”d” cu 
referire la art.3859 pct.14 cod procedură penală, recursurile penale declarate de cei 
4 inculpaţi vor fi admise şi, casând sentinţa primei instanţe, şi cu privire la 
inculpaţii C.C.S. şi V.A. prin extinderea efectelor conform art.3857 cod procedură 
penală, se va proceda la înlăturarea sporirii pedepselor, menţinând pedeapsa 
rezultantă prin contopirea pedepselor aplicate conform art.33 lit.a) - art.34 lit.b) 
cod penal în pedeapsa cea mai grea. 

În ceea ce priveşte modalitatea de executare a pedepselor, nu se pune 
problema modificării cu suspendarea condiţionată ori sub supraveghere cu 
aplicarea art.81 sau art.861 cod penal deoarece perseverenţa inculpatului G.L. în 
activitatea infracţională, în lipsa unor dovezi puternice, justifică exercitarea unei 
supravegheri pe durata termenului de încercare, iar starea de recidivă a inculpatului 
I.I. demonstrează că nu a înţeles să se reintegreze, scopurile pedepsei putând fi 
atinse numai prin executare. 

În concluzie, se vor menţine celelalte dispoziţii în măsura în care nu 
contravin prezentei. 

Dosar nr. 5586/327/2010 
Decizia penală nr. 101/P/31.01.2012 

Judecător redactor Adriana Ispas 
 
 
          3. Greşita încadrare juridică a infracţiunii de tâlhărie prevăzută 
de art. 211 alin. 1 şi 2 lit. b, alin. 21, lit. b, c Cod penal, precum şi fapta 
de violare de domiciliu. 

 
In mod greşit instanţa de fond a reţinut că inculpatul se face vinovat si de comiterea 

infracţiunii de violare de domiciliu in formă calificată, întrucât fapta comisă de acesta se 
încadrează in disp. art. 211 alin. 2/1 lit.c, respectiv  comiterea infracţiunii intr-o locuinţă sau in 
depedinţă a acesteia; prin locuinţă, in sensul art. 21 alin. 21 lit. c cod penal, se înţelege orice loc 
destinat pentru uzul domestic al uneia sau mai multor persoane si care este efectiv folosit in 
acest sens, neavând relevanţă dacă este temporar sau permanent, stabil sau mobil. In cauză, 
pătrunderea ilegală în locuinţă constituie o agravantă a tâlhăriei, fapta de violare de domiciliu 
este absorbită în conţinutul acestei modalităţi agravante a tâlhăriei, fiind exclus concursul de 
infracţiuni. 

 
Art. 211 alin.1, alin.2 lit. b şi alin.21 lit. b şi c Cod penal 

 cu aplic. art. 37 lit. b Cod penal 
 

 Prin sentinţa penală nr. 1269/02.12.2011, Judecătoria Constanţa a dispus 
următoarele: 
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„Respinge ca neîntemeiată cererea formulată de inculpat de schimbare a 
încadrării juridice. 

În baza art.211 alin.1, alin. 21 lit. b, c C.p., cu aplic. art. 37 alin. 1 lit. a, b 
C.p., condamnă inculpatul G.D.D, născut la data de 04.08.1979 în mun. Bârlad, 
judeţul Vaslui) la pedeapsa de 9 ani închisoare. 

În baza art.192 alin.2 C.p., cu aplic. art. 37 alin. 1 lit. a, b C.p., condamnă 
inculpatul G.D.D. la pedeapsa de 5 ani închisoare. 

În baza art. 61 alin. 1 teza a II a C.p. revocă restul de 380 zile închisoare, 
rămas neexecutat din pedeapsa de 4 ani închisoare aplicată inculpatului prin s.p. 
din 25.11.2008 a Judecătoriei Bârlad. 
 În baza art. 33 lit. a, 34 lit. b şi art. 61 alin.1 teza a III a C.p. contopeşte 
pedepsele de 9 ani închisoare, 5 ani închisoare şi restul rămas neexecutat de 380 
zile închisoare, şi aplică inculpatului pedeapsa cea mai grea de 9 ani închisoare. 

Pedeapsa se execută în regim de detenţie conform art. 57 C.p.. 
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. 350 C.p.p. menţine arestarea preventivă a inculpatului . 
În baza art. 88 C.p. deduce din pedeapsă durata reţinerii şi durata arestării 

preventive de la 02.08.2011 la zi. 
Ia act că partea vătămată N.M. nu s-a constituit parte civilă în cauză. 
În baza art. 118 lit. b C.p. dispune confiscarea spray-ului iritant lacrimogen 

inscripţionat „Nato” ridicat şi depus la Camera de Corpuri delicte din cadrul 
Inspectoratului Judeţean de Poliţie Constanţa (conform dovezii seria CT nr. 
960835 din 16.08.2011). 

În baza art. 189 C.p.p. dispune avansarea onorariului avocatului  desemnat 
din oficiu R.A. (conform delegaţiei nr. 3714/2011) în cuantum de 300 lei din 
fondurile Ministerului Justiţiei în favoarea Baroului Constanţa. 

În baza art. 191 C.p.p. obligă inculpatul la plata sumei de 800 lei cu titlu de 
cheltuieli judiciare avansate de stat.” 

Pentru a pronunţa această hotărâre, prima instanţă a reţinut următoarele: 
„Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanţa 

nr.13830/P/2011 din data de 23.08.2011, înregistrat pe rolul instanţei sub 
nr.21938/212/2011 s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatului G.D.D. sub 
aspectul săvârşirii infracţiunilor de tâlhărie prev. de art. 211 alin. 1, alin. 21 lit. b şi 
c C.p., cu aplic. art. 37 alin. 1 lit. a,b C.p. şi violare de domiciliu prev. de  art. 192 
alin. 2 C.p., cu aplic. art. 37 alin. 1 lit. a,b C.p.. 

 Prin actul de sesizare s-a reţinut că la data de 02.08.2011, în jurul orei 
05:45, inculpatul G.D.D. a pătruns fără drept în camera 307 a Hotelului H. din 
staţiunea Mamaia, pe o uşă lăsată neasigurată, de unde a sustras o poşetă cu bunuri 
în valoare de 2500 lei şi a folosit un spray paralizant asupra părţii vătămate N.M. 
pentru a-şi asigura scăparea. 

Pe parcursul urmăririi penale au fost administrate următoarele mijloace de 
probă: proces-verbal de constatare, declaraţiile părţii vătămate N.M., declaraţiile 
martorilor N.V., C.N., F.G.I., proces-verbal de conducere în teren, proces-verbal de 
constatare a efectuării actelor premergătoare, declaraţiile inculpatului G.D.D. 
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Pe parcursul cercetării judecătoreşti inculpatul s-a prevalat de dreptul la 
tăcere, au fost audiaţi martorii N.V. şi C.N. Instanţa a constatat imposibilitatea 
audierii martorului F.G.I., făcând aplicarea dispoziţiilor art.327 alin.3 C.p.p.. 

S-a depus la dosar fişa de cazier judiciar a inculpatului, acesta fiind cunoscut 
cu antecedente penale. 

Analizând probele administrate pe parcursul urmăririi penale şi pe parcursul 
cercetării judecătoreşti, instanţa reţine următoarea situaţie de fapt: 

La data de 02.08.2011, partea vătămată N.M. şi membrii familiei sale, 
martorul N.V. şi fiul lor, N.D. în vârstă de 7 ani se odihneau în camera 307 a 
Hotelului H. din staţiunea Mamaia. 

În jurul orei 05:45, profitând de faptul că uşa de acces era deschisă, 
inculpatul G.D.D. a pătruns în camera de hotel cu scopul de a sustrage bunuri. Din 
şifonier, a luat o poşetă ce conţinea bunuri în valoare de aproximativ 2500 lei. 

Alertată de zgomote, partea vătămată s-a trezit şi, observându-l pe inculpat, 
s-a îndreptat către acesta cu scopul de a-şi recupera poşeta. În acest context, pentru 
păstrarea bunului, inculpatul a folosit un spray iritant lacrimogen pe care l-a 
pulverizat în direcţia părţii vătămate. 

În sprijinul părţii vătămate a intervenit martorul N.V. care l-a imobilizat pe 
inculpat până la sosirea organelor de poliţie. 

În urma inhalării gazului iritant lacrimogen, partea vătămată a avut senzaţii 
de usturime la nivelul ochilor şi căilor respiratorii, precum şi dureri puternice de 
cap, motiv pentru care a solicitat intervenţia unui echipaj SMURD care i-a acordat 
îngrijiri medicale. 

Situaţia de fapt reţinută de instanţă rezultă din coroborarea următoarelor 
mijloace de probă: proces-verbal de constatare, declaraţiile părţii vătămate N.M. 
care a arătat că se afla cazată în camera 307 a Hotelului H. din staţiunea Mamaia 
din data de 01.08.2011, împreună cu soţul, martorul N.V. şi fiul lor; în dimineaţa 
zilei de 02.08.2011, în jurul orei 05:00, s-a trezit din somn şi a deschis uşa de acces 
a camerei pentru aerisire, după care s-a culcat; în jurul orei 05:45 s-a trezit brusc, 
alertată de zgomotele din cameră şi a observat că în spaţiul dintre pat şi şifonier se 
afla inculpatul G.D.D. care avea în mână poşeta ei care fusese lăsată în şifonier; 
partea vătămată a precizat că s-a îndreptat către acesta pentru a-l imobiliza şi 
pentru a-şi recupera poşeta, ce conţinea bunuri în valoare de aproximativ 2500 lei, 
moment în care inculpatul G.D.D. a folosit un spray paralizant pentru a păstra 
poşeta şi pentru a-şi asigura scăparea; a mai arătat partea vătămată că, în timp ce se 
lupta cu inculpatul şi întrucât ţipa, s-a trezit şi soţul său, martorul N.V., care a 
intervenit şi 1-a imobilizat pe inculpat până la sosirea organelor de poliţie; în urma 
inhalării gazului iritant lacrimogen, partea vătămată a avut senzaţii de usturime la 
nivelul ochilor şi căilor respiratorii, precum şi dureri puternice de cap, motiv 
pentru care a solicitat intervenţia unui echipaj SMURD care i-a acordat îngrijiri 
medicale; declaraţiile martorului N.V., care a arătat că, în dimineaţa zilei de 
02.08.2011, s-a trezit din somn întrucât a auzit zgomote în camera de hotel şi a 
observat-o pe partea vătămată în timp ce se împotrivea pentru ca inculpatul G.D.D. 
să nu-i sustragă poşeta; martorul a intervenit în ajutorul acesteia imobilizându-1 pe 
inculpat până la sosirea organelor de poliţie; a mai precizat martorul că a auzit-o pe 
partea vătămată spunând că inculpatul a pulverizat spray paralizant iar, după 
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imobilizarea inculpatului, a observat spray-ul căzut la podea; declaraţiile 
martorului F.G.I., care a arătat că, în perioada 30 iulie - 1 august 2011, inculpatul 
G.D.D. a fost observat în apropierea hotelului H., având un comportament suspect, 
motiv pentru care martorul, în calitate de angajat al hotelului, i-a solicitat să plece; 
în dimineaţa zilei de 02.08.2011, în jurul orei 06:00, în timp ce se afla în parcarea 
hotelului, a auzit zgomote la etajul 3 şi a văzut organele de poliţie ridicându-1 şi 
escortându-1 pe inculpat; proces-verbal de conducere în teren din care rezultă că 
inculpatul a indicat organelor de poliţie locaţia şi modalitatea în care a acţionat, 
susţinând că a luat din şifonier o poşetă, moment în care a fost surprins de partea 
vătămată iar pentru a-şi asigura scăparea a pulverizat către aceasta spray iritant 
lacrimogen. 

Fiind audiat de organele de poliţie, în prezenţa martorului asistent C.N., 
inculpatul a arătat că a pătruns pe uşa de acces lăsată deschisă în camera nr. 307 a 
Hotelului H. din Staţiunea Mamaia, în scopul de a sustrage bunuri pentru a le 
valorifica; a arătat că a luat poşeta părţii vătămate, moment în care acesteia i-a 
sunat telefonul, s-a trezit din somn şi s-a repezit asupra lui; inculpatul a declarat că, 
pentru a-şi asigura scăparea, a folosit spray-ul iritant lacrimogen.  

Fiind audiat de procuror, inculpatul a recunoscut faptul că a pătruns in 
camera 307 a hotelului H. pentru a sustrage bunuri, s-a luptat cu partea vătămată şi 
soţul acesteia şi a folosit un spray lacrimogen pentru a-şi asigura scăparea, însă 
neagă faptul că a luat poşeta părţii vătămate din şifonier, susţinând că doar a pus 
mâna pe ea, moment în care a fost surprins de partea vătămată. 

Susţinerile inculpatului sunt apreciate de instanţă ca nesincere şi făcute cu 
scopul de a evita tragerea la răspundere penală pentru infracţiunea de tâlhărie, fiind 
infirmate de ansamblul probator administrat în cauză (declaraţiile părţii vătămate 
care se coroborează cu declaraţiile martorului N.V., cu declaraţiile date de inculpat 
în faţa organelor de poliţie şi cu proces-verbal de conducere în teren din care 
rezultă că inculpatul a indicat organelor de poliţie locaţia şi modalitatea în care a 
acţionat, susţinând că a luat din şifonier o poşetă, moment în care a fost surprins de 
partea vătămată). 

La termenul din 23.11.2011, inculpatul G.D.D. a solicitat schimbarea 
încadrării juridice a faptelor reţinute in sarcina sa, în sensul de a se reţine 
infracţiunea de violare de domiciliu şi infracţiunea de tentativă la furt calificat. 

Instanţa urmează a respinge cererea formulată de inculpat pentru 
considerentele care vor fi expuse in continuare. 

În alcătuirea laturii obiective a infracţiunii de tâlhărie intră două activităţi 
strâns legate intre ele, dintre care una - furtul - este activitatea principală, iar a doua 
folosirea actelor de violenta. Pentru a se reţine infracţiunea de tâlhărie în forma 
consumată este necesar ca furtul să se fi consumat şi acesta să fie precedat sau 
urmat de exercitarea actelor de violenţă. 

Infracţiunea de furt se consumă în momentul în care se produce împosedarea 
făptuitorului indiferent de durata stăpânirii bunului (teoria apropriaţiunii). 

Acţiunea de „luare” trebuie să aibă ca urmare imediată scoaterea bunului din 
sfera de stăpânire faptică a posesorului, lipsindu-l de posibilitatea de a mai dispune 
de acesta, fapta consumându-se prin simpla schimbare a situaţiei de fapt a bunului, 
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deci prin trecerea acestuia, din locul unde a fost depus de partea vătămată, asupra 
persoanei infractorului în vederea însuşirii. 

În cauză, inculpatul a luat poşeta din şifonier, unde fusese lăsată de partea 
vătămată, realizându-se deposedarea părţii vătămate şi împosedarea inculpatului, 
fără a avea relevanţă juridică perioada în care inculpatul a avut efectiv stăpânirea 
bunului. Împrejurarea că imediat partea vătămată a descoperit lipsa bunului şi l-a 
surprins pe inculpat în camera de hotel nu conferă faptei caracterul de tentativă de 
furt, infracţiunea consumându-se odată cu ridicarea acestuia din locul în care era 
depus de partea vătămată. 

După consumarea furtului, inculpatul a exercitat violenţe asupra părţii 
vătămate pentru a păstra poşeta şi pentru a-şi asigura scăparea, aspect ce rezultă 
din declaraţiile părţii vătămate, declaraţiile martorului N.V. şi declaraţiile 
inculpatului care a recunoscut că a pulverizat spray iritant lacrimogen în direcţia 
părţii vătămate. De asemenea, partea vătămată a arătat că, în urma inhalării gazului 
iritant lacrimogen, a avut senzaţii de usturime la nivelul ochilor şi căilor 
respiratorii, precum şi dureri puternice de cap, motiv pentru care a solicitat 
intervenţia unui echipaj SMURD care i-a acordat îngrijiri medicale. 

Faţă de probele administrate în cauză, instanţa constată că vinovăţia 
inculpatului sub forma intenţiei directe a fost dovedită. 

Sub aspectul laturii obiective, faptele inculpatului G.D.D. care, la data de 
02.08.2011, în jurul orei 05:45, a pătruns fără drept în camera 307 a Hotelului H. 
din staţiunea Mamaia, pe o uşă lăsată neasigurată, de unde a sustras o poşetă cu 
bunuri în valoare de 2500 lei şi a folosit un spray iritant lacrimogen asupra părţii 
vătămate N.M. pentru a-şi asigura scăparea, întrunesc elementele constitutive ale 
infracţiunilor de tâlhărie prev. de art. 211 alin. 1, alin. 21 lit. b şi c C.p., şi violare 
de domiciliu prev. de  art. 192 alin. 2 C.p.. 

La stabilirea şi individualizarea pedepsei ce o va aplica inculpatului, instanţa 
va avea în vedere prevederile art.72 Cod penal, respectiv dispoziţiile părţii generale 
a Codului penal, limitele de pedeapsă prevăzute de partea specială, gradul ridicat 
de pericol social care rezultă din modalitatea şi din împrejurările de comitere a 
faptelor, respectiv premeditat, într-o cameră de hotel, în timp ce partea vătămată şi 
membrii familiei sale, printre care şi un copil de 7 ani dormeau, prin întrebuinţarea 
de violenţe - pulverizarea spray-ului iritant lacrimogen în direcţia părţii vătămate 
care a avut nevoie de îngrijiri medicale, precum şi persoana inculpatului, care este 
în vârstă de 32 ani, nu are ocupaţie şi  nici loc de muncă, este cunoscut cu 
antecedente penale, fiind condamnat în mai multe rânduri pentru săvârşirea unor 
infracţiuni îndreptate împotriva patrimoniului, fiind liberat condiţionat din 
penitenciar la data de 21.07.2011 cu un rest rămas neexecutat de 380 zile. Se va 
avea în vedere şi atitudinea parţial sinceră manifestată de inculpat pe parcursul 
procesului penal.   

Faţă de aceste criterii, în baza art.211 alin.1, alin. 21 lit. b, c C.p., cu aplic. 
art. 37 alin. 1 lit. a, b C.p., instanţa va condamna inculpatul G.D.D. la pedeapsa de 
9 ani închisoare iar în baza art.192 alin.2 C.p., cu aplic. art. 37 alin. 1 lit. a, b C.p., 
va condamna inculpatul la pedeapsa de 5 ani închisoare. 

Având în vedere gravitatea infracţiunilor şi perseverenţa infracţională a 
inculpatului, în temeiul art.61 alin. 1 teza a II a C.p. va revoca restul de 380 zile 
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închisoare, rămas neexecutat din pedeapsa de 4 ani închisoare aplicată inculpatului 
prin s.p. din 25.11.2008 a Judecătoriei Bârlad. 

În baza art. 33 lit. a, 34 lit. b şi art. 61 alin.1 teza a III - a C.p. va contopi 
pedepsele de 9 ani închisoare, 5 ani închisoare şi restul rămas neexecutat de 380 
zile închisoare, şi va aplica inculpatului pedeapsa cea mai grea de 9 ani închisoare. 

Pedeapsa se va executa în regim de detenţie conform art. 57 C.p.. 
În baza art 71 C.p. va interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 

lit. a teza a II-a şi lit. b  C.p. . 
 În baza art.350 C.p.p. va menţine starea de arest a inculpatului G.D.D., 
apreciind că lăsarea acestuia în libertate prezintă pericol concret pentru ordinea 
publică, raportat la gravitatea şi împrejurările concrete de săvârşire a faptelor, 
precum şi la circumstanţele personale ale inculpatului. 

În baza art. 88 C.p. va deduce din pedeapsă durata reţinerii şi durata arestării 
preventive de la 02.08.2011 la zi. 
 Având în vedere principiul disponibilităţii aplicabil pe latura civilă a cauzei, 
instanţa va lua act că partea vătămată N.M. nu s-a constituit parte civilă în procesul 
penal.  

În baza art. 118 lit. b C.p. va dispune confiscarea spray-ului iritant 
lacrimogen inscripţionat „Nato” ridicat şi depus la Camera de Corpuri delicte din 
cadrul Inspectoratului Judeţean de Poliţie Constanţa (conform dovezii seria CT nr. 
960835 din 16.08.2011) . 

În termen legal împotriva acestei hotărâri, a declarat recurs inculpatul 
G.D.I., prin care critică soluţia primei instanţe sub aspectul greşitei individualizări 
a pedepsei aplicate, solicitând ca în raport de circumstanţele personale, să se 
dispună redozarea pedepsei aplicate. 

Examinând legalitatea si temeinicia sentinţei recurate, in raport de critica 
formulată, cât si din oficiu, Curtea constată ca recursul declarat in cauza este 
întemeiat, însa pentru un alt motiv şi anume cel al greşitei încadrări juridice. 

Din examinarea actelor si lucrărilor dosarului, se constată că instanţa a 
stabilit corect situaţia de fapt şi vinovăţia inculpatului pentru comiterea faptei 
constând în pătrunderea in camera 317 a hotelului H. pentru a sustrage bunuri, însă 
la apariţia părţii vătămate şi a soţului acesteia, a folosit un spray lacrimogen pentru 
a-si asigura scăparea; inculpatul a negat împrejurarea că ar fi luat poşeta părţii 
vătămate din şifonier, însă declaraţia părţii vătămate se coroborează cu declaraţia 
martorului N.V., cât şi cu procesul verbal de cercetare la faţa locului, din care 
rezultă că inculpatul a indicat organelor de poliţie locaţia si modalitatea in care a 
acţionat, când a susţinut că a luat din şifonier o poşetă. 

In raport de aceste împrejurări, in mod greşit instanţa de fond a reţinut că 
inculpatul se face vinovat si de comiterea infracţiunii de violare de domiciliu in 
formă calificată, întrucât fapta comisă de acesta se încadrează in disp. art. 211 alin. 
2/1 lit.c, respectiv  comiterea infracţiunii intr-o locuinţa sau in depedinţă a acesteia; 
prin locuinţă, in sensul art. 21 alin. 21 lit. c cod penal, se înţelege orice loc destinat 
pentru uzul domestic al uneia sau mai multor persoane si care este efectiv folosit in 
acest sens, neavând relevanţă dacă este temporar sau permanent, stabil sau mobil. 
In cauză, pătrunderea ilegală în locuinţă constituie o agravantă a tâlhăriei, fapta de 
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violare de domiciliu este absorbită în conţinutul acestei modalităţi agravante a 
tâlhăriei, fiind exclus concursul de infracţiuni. 

Pe cale de consecinţă, se va dispune schimbarea încadrării din 2 infracţiuni 
prev. de art. 211 al. 1, al. 21 lit.b, c cod penal şi art. 192 al. 2 cod penal, cu aplic. 
art. 37 lit. b cod penal, intr-o singură infractiune prev. de art. 211 al.1, al.2 lit. b şi 
al.21 lit. b şi c cod penal cu aplic. art. 37 lit. b cod penal. 

În raport de noua încadrare juridică, instanţa va dispune condamnarea 
acestuia la pedeapsa de 9 ani închisoare, constatând ca aceasta a fost corect 
individualizată, chiar şi de instanţa de fond, avându-se in vedere art. 72 cod penal, 
pericolul social deosebit de grav al faptei, împrejurările săvârşirii ei, dar şi 
persoana inculpatului, care este in vârstă de 32 ani, nu are ocupaţie, cunoscut cu 
antecedente penale, fiind condamnat in mai multe rânduri pentru infracţiuni 
îndreptate împotriva patrimoniului, fiind liberat condiţionat la data de 21.07.2011, 
cu un rest de executat de 380 zile. 

Astfel, săvârşirea acestei fapte la 5 zile după eliberarea condiţionată, prin 
pătrunderea in camera de hotel deţinută de partea vătămată, soţul ei şi fiul minor in 
vârsta de 7 ani, denotă un pericol social deosebit al faptei, iar pedeapsa aplicată 
este de natură a asigura potrivit art. 52 cod penal, constrângerea şi reeducarea 
inculpatului, prevenirea săvârşirii de noi infracţiuni si reintegrarea in comunitate a 
acestuia. 

Prin urmare, individualizarea pedepsei s-a făcut cu respectarea dispoziţiilor 
legale arătate, iar critica formulată in baza lui 3859 pct. 14 cod pr. penală nu poate 
fi primită.  

Din examinarea hotărârii nu au rezultat alte cazuri de casare care să fi fost 
luate in considerare din oficiu, motiv pentru care recursul, este admisibil numai în 
ceea ce priveşte greşita invadare juridica a faptei. 

Ca atare, Curtea, în temeiul art.38515 pct. 2 lit. d  Cod procedură penală, 
art.3859 pct. 17 cod procedură penală, va admite recursul declarat de inculpatul 
G.D.D.,  împotriva sentinţei penale nr.1269 din data de 02.12.2011 pronunţată de 
Judecătoria Constanţa. 

Va casa în parte sentinţa recurată şi rejudecând, în temeiul art. 334 cod 
procedură penală, va schimba încadrarea juridică a faptelor reţinute în sarcina 
inculpatului în actul de sesizare, din infracţiunea prev.de art.211 alin.1, alin.21 
lit.b,c Cod penal şi art.192 alin.2 Cod Penal, cu aplicarea art.37 lit.b Cod Penal, în 
infracţiunea prevăzută de art.211 alin.1 alin.2 lit.b, alin.21 lit.b,c Cod penal, cu 
aplicarea art.37 lit.b Cod Penal. 

În temeiul prevederilor art. 345 alin.2 cod procedură penală, va condamna pe 
inculpatul G.D.D. pentru săvârşirea infracţiunii de tâlhărie, prevăzută de art.211 
alin.1, alin.2 lit.b, alin.21 lit.b, c Cod penal, cu aplicarea art.37 lit.b Cod Penal, la 
pedeapsa de 9 ani închisoare în condiţiile art.57 Cod Penal. 

Va deduce perioada arestării preventive a inculpatului de la 02.12.2011, la 
zi. 

Va înlătura dispoziţiile contrare şi menţine celelalte dispoziţii. 
Dosar nr. 21938/212/2011 

Decizia penală nr. 67/P/24.01.2012 
Judecător redactor Zoiţa Frangu 
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          4. Greşita aplicare a dispoziţiilor art. 37 alin. 1 lit. a Cod penal în 
raport de infracţiunea prevăzută de art. 184 alin. 2, 4 Cod penal – a 
cărei formă de vinovăţie este culpa. 

 
Recursul declarat de inculpat este fondat numai în ce priveşte greşita aplicare a 

dispoziţiilor legale vizând reţinerea stării de recidivă, întrucât, în mod nelegal prima instanţă - 
cu încălcarea disp.art.38 alin.1 lit.a1 cod penal - a reţinut aplicarea art.37 alin.1 cod penal în ce 
priveşte săvârşirea unei infracţiuni la care forma de vinovăţie prevăzută de lege este culpa (cea 
prev. de art.184 alin.2 şi 4 cod penal). 

 
Art. 184 alin. 2 şi 4 Cod penal 

 
Prin sentinţa penală nr. 655 din data de 28 mai 2012 pronunţată de 

Judecătoria Constanţa în dosarul penal nr. 8483/212/2012 s-a dispus: 
«  În baza art. 184 alin. 2 şi 4 C.pen. cu aplic. art. 37 alin. 1 lit. a C.pen şi art. 

3201 alin. 7 C.pen, condamnă inculpatul M.E. (recidivist), la pedeapsa de 1 an 
închisoare. 

In baza art. 89 alin. 1 din OUG nr. 195/2002 cu aplic. art. 37 alin. 1 lit. a 
C.pen şi art. 3201 alin. 7 C.pen., condamnă acelaşi inculpat la pedeapsa de 1 an şi 6 
luni închisoare. 

In baza art. 86 alin. 1 din OUG nr. 195/2002 cu aplic. art. 37 alin. 1 lit. a 
C.pen şi art. 3201 alin. 7 C.pen., condamnă acelaşi inculpat la pedeapsa de 1 an şi 2 
luni închisoare. 

In baza art. 291 C. pen. cu aplic. art. 37 alin. 1 lit. a C.pen şi art. 3201 alin. 7 
C.pen, condamnă acelaşi inculpat la pedeapsa de 9 luni închisoare. 

In baza art. 33 lit. a rap. la art. 34 lit. b c.p., contopeşte pedepsele aplicate 
prin prezenta, inculpatul urmând să execute pedeapsa cea mai grea de 1 an şi 6 luni 
închisoare. 

În baza art 83 C.pen revocă suspendarea sub supraveghere a executării 
pedepsei de 3 ani închisoare aplicată inculpatului prin sentinţa penală nr. 
1403/16.12.2010 a Judecătoriei Constanţa, rămasă definitivă prin decizia penală nr. 
155/P/2011 a Curţii de Apel Constanţa, pe care o adaugă pedepsei de 1 an şi 6 luni 
închisoare aplicată inculpatului prin prezenta hotărâre, în final inculpatul urmând 
să execute pedeapsa rezultată în urma cumulului aritmetic de 4 ani şi 6 luni 
închisoare. 

Pedeapsa se execută în regim de detenţie, potrivit art. 57 C.pen. 
În baza art 350 C.pr.pen menţine arestarea preventivă a inculpatului. 
În baza art 88 C.pen deduce din pedeapsa aplicată, durata reţinerii şi arstării 

preventive de la 12.03.2012 la zi. 
În baza art 71 C.pen interzice inculpatului drepturile prevazute de art 64 lit a 

teza a II-a şi lit b  C.pen. 
Ia act că partea vătămată Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa nu s-

a constituit parte civilă în cauză. 
Ia act de disjungerea acţiunii civile ce priveşte partea civilă M.D. 

          În baza art 191 alin. 1 C.pr.pen obligă inculpatul la plata sumei de 1200 lei 
cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat. >> 
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Pentru a pronunţa această hotărâre prima instanţă a reţinut următoarele: 
La data de 05.04.2012 a fost înregistrat pe rolul Judecătoriei Constanţa sub 

nr. 8483/212/2012, rechizitoriul nr. 3976/P/2012 al Parchetului de pe lângă 
Judecătoria Constanţa, prin care a fost trimis în judecată inculpatul M.E., sub 
aspectul comiterii infracţiunilor de vătămare corporală din culpă, prev. de art. 184 
alin. 2 şi 4 Cp., părăsirea locului accidentului de către conducătorul 
autovehiculului fără încuviinţarea poliţiei care efectuează cercetarea locului faptei, 
prev. de art. 89 alin. 1 din OUG 195/2002, conducerea pe drumurile publice a unui 
autovehicul de către o persoană care nu posedă permis de conducere, prev. de art. 
86 alin. 1 din OUG 195/2002 şi uz de fals prev. de art. 291 C. pen., toate cu 
aplicarea art. 37 lit. a şi art. 33 lit. a C.pen. 
 În actul de sesizare a instanţei s-a reţinut că, la data de 11.03.2012, în jurul 
orelor 18.19, inculpatul M.E. a condus autoturismul marca BMW cu numărul de 
înmatriculare CT… pe b-dul A.V. din municipiul Constanţa, iar la intersecţia cu 
str. N.F., a efectuat o depăşire neregulamentară, pătrunzând pe contrasens, şi a 
intrat în coliziune cu autoturismul marca Daewoo Matiz cu nr. de înmatriculare 
CT…, condus de numitul M.D., care a suferit vătămări corporale ce au necesitat 
pentru vindecare 70 de zile de îngrijiri medicale, părăsind locul accidentului fără 
încuviinţarea organelor de poliţie care efectuează cercetarea locului faptei, iar 
ulterior s-a prezentat la Serviciul Rutier, unde a arătat un permis de conducere fals, 
deşi acesta nu posedă permis de conducere pentru nicio categorie de auvehicule.  

În şedinţa de judecată din data de 25 mai 2012, instanţa a admis cererea 
inculpatului de a fi judecat potrivit dispoziţiilor art. 3201 C.p.p., acesta 
recunoscând în totalitate săvârşirea faptelor reţinute în sarcina sa în actul de 
sesizare, solicitând să nu se mai administreze alte probe în faza judecăţii, ci aceasta 
să se desfăşoare în baza probelor administrate în faza de urmărire penală, pe care a 
arătat că le cunoaşte şi le însuşeşte. In acest sens inculpatul a avut în vedere: proces 
verbal de cercetare la faţa locului, schiţa locului producerii accidentului şi planşa 
foto, notă de constatare tehnică privind autoturismul marca BMW cu număr de 
înmatriculare CT…, proces verbal de constatare a rezultatului verificărilor 
efectuate la domiciliul numitului S.S. din 11.03.2012, adresa serviciului rutier 
Constanţa nr. 650321/12.03.2012, proces verbal de consemnare a momentului 
prezentării inculpatului la serviciul rutier din data de 11.03.2012, proces verbal de 
consemnare a rezultatului preliminar al examinării medico-legale a părţii vătămate 
M.D., din 12.03.2012; raport de constatare medico-legală nr. 94/A1 
rutier/16.03.2012 emis de SML Constanţa, raport de constatare criminalistică 
tehnică emis de Compartimentul Criminalistic din cadrul Gărzii de Coastă 
Constanţa (nr. 2754735/12.03.2012; raport de expertiză judiciară auto; proces 
verbal de constatare a actelor premergătoare, declaraţii martori, declaraţiile 
inculpatului. 
 Analizând întregul material probator administrat în cauză în faza de urmărire 
penală, instanţa retine următoarea situaţie de fapt:  

La data de 11.03.2012, în jurul orei 15.00, inculpatul M.E. s-a întâlnit cu 
numitul S.S. la Restaurantul "A." din mun. Constanţa, de unde au plecat către 
Supermarketul „M", autoturismul BMW fiind condus de numitul A.S.. Pe drum, 
aceştia au oprit la staţia PECO din zona Reprezentanţei Auto Mercedes Benz 
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pentru a alimenta, moment în care inculpatul l-a rugat pe S.S. să-i încredinţeze 
autoturismul BMW pentru a-l testa. Inculpatul M.E. a urcat la volan, S.S. pe locul 
din dreapta, iar pe bancheta din spate A.S. şi minorul A.B., care i-a însoţit încă de 
la Restaurantul "A". 

Inculpatul M.E. a condus autoturismul pe Bdul A.V., cu o viteză de 80,21 
Km/h,  depăşind limita de viteză pentru acel sector de drum, iar în zona intersecţiei 
cu str. N.F., s-a angajat într-o depăşire peste axul drumului, intrând în coliziune cu 
autoturismul marca Daewoo Matiz cu numărul de înmatriculare CT..., condus 
regulamentar de partea vătămată M.D., pe sensul opus. 

Imediat după impact, toţi ocupanţii autoturismului BMW au fugit de la faţa 
locului, inclusiv inculpatul M.E., abandonând autoturismul cu care a produs 
accidentul de circulaţie.  

Partea vătămată M.D. a fost transportată la Spitalul Clinic Judeţean de 
Urgenţă Constanţa, unde a fost internată cu diferite fracturi, necesitând pentru 
vindecare 70 de zile de îngrijiri medicale. 

În aceeaşi zi, în jurul orei 20,30, s-a prezentat la Serviciul Rutier Constanţa, 
numitul O.D., însoţit de numiţii S.S. şi M.A., care a declarat verbal că el este 
autorul accidentului produs pe b-dul A.V. Autodenunţătorul O.D. a relatat verbal 
aspecte evazive cu privire la modul de producere a accidentului, susţinând că el se 
afla la volanul autoturismului BMW în momentul producerii accidentului. În 
momentul în care i s-a adus la cunoştinţă că accidentul s-a soldat cu victime 
omeneşti, numitul O.D. şi-a retras falsul autodenunţ.  

Imediat după acest moment, numitul M.A. a recunoscut că autorul real al 
accidentului este fiul său M.E., pe care, la solicitarea organelor de poliţie, 1-a 
apelat telefonic, solicitându-i să se prezinte la sediul Serviciului Rutier. 

Cu ocazia prezentării la Serviciul Rutier Constanţa, inculpatul a prezentat 
pentru control permisul de conducere categoria B, nr. 250184, eliberat de 
Autoritatea Turcă la data de 12.05.2004, susţinând că l-a obţinut în perioada cât a 
lucrat în Turcia, având totodată cetăţenie turco - română. 

Astfel cum rezultă din procesul-verbal de contactare a Ataşatului Militar la 
Ambasada Română din Turcia, permisul de conducere cu nr. 250184 nu a fost 
eliberat de autorităţile turce. Totodată, din raportul de constatare tehnico ştiinţifică 
nr. 2754735/12.03.2012, a reieşit faptul că permisul de conducere cu seria AV nr. 
160723 eliberat pe numele M.E. nu este autentic. 

Din adresa nr. 650321 din 12.03.2012 emisă de Serviciul Rutier Constanţa, 
rezultă că inculpatul M.E. nu figurează în evidenţele poliţiei ca fiind posesor de 
permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule. 

Din analiza materialului probator şi coroborarea mijloacelor de probă 
administrate pe parcursul urmăririi penale, instanţa constată că faptele există, 
constituie infracţiuni si au fost săvârşite de inculpatul M.E. 

 În termen legal, împotriva acestei sentinţe a declarat recurs inculpatul 
M.E. criticând această sentinţă sub aspectul greşitei individualizări a 
pedepsei. 
 Verificând sentinţa recurată în raport de motivele de recurs invocate şi, în 
ansamblu, în fapt şi in drept, curtea apreciază că recursul declarat de inculpat este 
fondat numai în ce priveşte greşita aplicare a dispoziţiilor legale vizând reţinerea 
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stării de recidivă, întrucât, în mod nelegal prima instanţă - cu încălcarea disp.art.38 
alin.1 lit.a1 cod penal - a reţinut aplicarea art.37 alin.1 cod penal în ce priveşte 
săvârşirea unei infracţiuni la care forma de vinovăţie prevăzută de lege este culpa 
(cea prev. de art.184 alin.2 şi 4 cod penal). 
 Această neregularitate va fi înlăturată de către instanţa de control judiciar. 
 Greşita dozare a pedepsei invocată de către inculpa constituie un motiv de 
recurs neîntemeiat, întrucât inculpatul a săvârşit cele 4 infracţiuni în perioada de 
suspendare a executării unei pedepse de 3 ani închisoare. 
 Persistenţa infracţională a inculpatului a fost corect reţinută de către prima 
instanţă ce a făcut o aplicare a disp.art.72 cod penal. 
 Ca atare, admiţând recursul declarat de către inculpat se va casa in parte 
sentinţa recurată numai în vederea înlăturării neregularităţii constatate, din oficiu, 
de curte şi, rejudecând se va înlătura aplicarea art.37 cod penal în raport de 
infracţiunea prev. de art.184 cod penal, menţinând celelalte dispoziţii ale hotărârii 
recurate cu aplicarea corespunzătoare a disp.art.189 şi art.192 cod pr.penală. 

Dosar nr. 8483/212/2012 
Decizia penală nr. 689/P/06.09.2012 

Judecător redactor Marius Epure 
 
 

          5. Lipsa laturii subiective. Achitarea inculpatului pentru 
infracţiunea prevăzută de art. 194 Cod penal. 

 
Pentru existenţa infracţiunii de „şantaj” prev. de art.194 cod penal, sub aspectul laturii 

obiective, elementul material - acţiunea de constrângere prin „ameninţare” exercitată de către 
inculpaţi trebuie să aibă ca urmare o stare de temere a părţilor vătămate, respectiv o îngrădire 
a libertăţii lor pshice de a acţiona conform propiei voinţe şi să existe o legătură de cauzalitate 
între acestea. Ori, aşa cum am arătat anterior, ameninţările exercitate de inculpaţi nu au produs 
o temere părţilor vătămate care să determine restituirea sumelor de bani împrumutate sau 
aferente acestora; înregistrările efectuate în mediul ambiental şi înregistrările convorbirilor 
telefonice nu evidenţiază nici o violenţă gravă exercitată de inculpaţi, dar nici vreun gets 
temător al părţilor vătămate. 

În ceea ce priveşte latura subiectivă, este evident că inculpaţii au acţionat pentru a le 
determina pe părţile vătămate să-şi achite obligaţiile, însă elementul constitutiv al infracţiunii - 
scopul de a dobândi un folos material injust - nu s-a atins deoarece, chiar în înregistrările 
efectuate în mediul ambiental şi înregistrările convorbirilor telefonice, părţile vătămate nu 
neagă existenţa sumelor datorate, nu susţin în faţa inculpaţilor caracterul ilicit al acestora. 

Prin urmare, „ameninţările exercitate de inculpaţi” nefiind de natură să producă o 
temere efectivă asupra părţilor vătămate, iar laturii subiective lipsindu-i „scopul”, nu sunt 
întrunite elementele constitutive ale infracţiunii de „şantaj” prev. de art.194 cod penal, unic 
temei al tragerii la răspundere penală a inculpaţilor. 

 
Art.194 Cod penal 

 
I. Circumstanţele cauzei 
1. Actul de sesizare al Judecătoriei 
Prin Rechizitoriul Parchetului de pe  lângă Judecătoria Tulcea, 

nr.1845/P/2009 din 26.11.10, s-a dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, 
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a inculpaţilor C.V. şi  F.I. pentru săvârşirea infracţiunilor de „şantaj” prev. de 
art.194 alin.1 cod penal cu aplicarea art.41 alin.2 cod penal. 

Prin actul de inculpare, s-a reţinut în fapt: 
La data de 12.05.2009 partea vătămată R.S. a formulat plângerea penală în 

cuprinsul căreia preciza că în cursul anului 2008 a primit de la inculpatul C.V., cu 
titlu de împrumut, suma de 37.000 Euro, iar de la inculpatul F.I. şi învinuitul 
M.E.A. (faţă de care s-a dispus scoaterea de sub urmărire penală) suma de 10.000 
Euro, pentru care a plătit dobânzi cu mult peste limita celor prevăzute de lege, iar 
inculpaţii au recurs la acte de violenţă şi ameninţări repetate pentru a-l determina 
să plătească diferite sume de bani. 

În urma cercetărilor efectuate în cauză de organele de cercetare penală s-a 
stabilit că la începutul anului 2008, cu aproximaţie în jurul datei de 26.01.2008, 
director general al SC Q.G.C. SRL Tulcea, partea vătămată R.S. l-a cunoscut pe 
inculpatul C.V. de la care a împrumutat iniţial suma de 3.000 Euro. Ulterior, la un 
interval relativ scurt de timp, a mai luat cu împrumut diverse sume de bani în 
valută, după cum urmează:03.02.2008 - 5.000 Euro; 10.02.2008 - 6.000 Euro si 
3.000 Euro; 12.02.2008 - 4.500 USD; 21.02.2008 - 7.000 Euro; 28.02.2008 - 5.000 
Euro; 29.02.2008 - 7.000 Euro. Suma totală împrumutată a fost de 36.000 Euro şi 
4.500 USD şi era folosită pentru a rezolva problemele financiare ale firmei de 
construcţii condusă de partea vătămată.Între partea vătămată şi inculpatul C.V. nu 
au existat niciun fel de relaţie de prietenie ori contractuale până la momentul 
acordării împrumuturilor, cei doi cunoscându-se abia la începutul anului 2008 prin 
intermediul numitului M.M.. 

Între cele două părţi nu a fost încheiat iniţial un contract de împrumut, partea 
vătămată R.S. precizând că termenii contractuali au fost stabiliţi verbal cu 
inculpatul C.V., respectiv că pentru fiecare sumă împrumutată trebuia să plătească 
lunar o dobândă cuprinsă între 10-15%, scadenţa fiind stabilită la datele 
calendaristice corespunzătoare zilelor în care au fost acordate împrumuturile. 

Partea vătămată R.S. a arătat că pe parcursul relaţiilor cu inculpatul C.V., 
invocând diverse motive care nu făceau parte din înţelegerea iniţială, acesta a 
majorat dobânzile la împrumuturile acordate, ajungând la un procent de 30% pe 
lună.Datorită acestui fapt, victima a plătit inculpatului timp de 12-13 luni 
calendaristice suma de 5.200 Euro lunar cu titlu de dobândă/camătă pentru 
împrumuturile primite. 

Întrucât nu mai putea plăti sumele solicitate lunar de inculpatul C.V., la 
sfârşitul anului 2008 partea vătămată R.S. a împrumutat de la învinuitul M.E.A., cu 
care avea o relaţie de prietenie, suma de 5.000 Euro în condiţii similare 
împrumuturilor primite de la inculpatul C.V. Pentru acest împrumut partea 
vătămată R.S. trebuia sa plătească lunar o dobândă/camătă de 25%, respectiv de 
1.250 Euro până când avea posibilitatea de a achita separat şi suma împrumutată în 
cuantum de 5.000 Euro. La solicitarea părţii vătămate R.S., la data de 15.01.2009 
învinuitul M.E.A. i-a mai împrumutat părţii vătămate în condiţii similare încă 
5.000 Euro, pentru care aceasta din urmă trebuia să plătească lunar o 
dobândă/camătă de 30%, respectiv 1.500 Euro, motivat de împrejurarea că suma 
împrumutată provenea de la o altă persoană, respectiv inculpatul F.I. 
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Partea vătămată R.S. a arătat că pentru suma totală de 10.000 Euro 
împrumutată a plătit lunar dobânzi/camete către M.E.A. în cuantum total de 8.250 
Euro şi că nu a mai reuşit să respecte condiţiile celor două împrumuturi. 

În zilele când nu reuşea să achite sumele reprezentând dobânda/camăta 
inculpatul C.V. exercita presiuni psihice şi îi aducea ameninţări părţii vătămate 
R.S., pentru a-l determina să efectueze plăţile, acţiuni exercitate inclusiv de către 
inculpatul F.I., acesta din urmă recurgând şi la acte de violenţă fizică, aplicându-i 
într-un local public din mun.Tulcea mai multe lovituri cu piciorul, faptă pentru 
care partea vătămată nu a formulat plângere prealabilă. 

În aceste condiţii şi pe fondul situaţiei financiare precare a societăţii pe care 
o administra, în primăvara anului 2009 partea vătămată R.S. nu a mai putut plăti 
dobânzile către inculpaţi, împrejurare în care activitatea infracţională de şantajare 
din partea acestora s-a intensificat. 

La data de 13.05.2009, în urma mai multor discuţii referitoare la plăţile ce 
trebuiau efectuate către inculpatul C.V., partea vătămată R.S. s-a deplasat la barul 
SC P.P. SRL Tulcea, unde prin ameninţări cu acte de violenţă, inculpatul i-a cerut 
să achite atât sumele reprezentând dobânzi cât şi cele acordate cu titlu de 
împrumut, motivând că de fapt banii împrumutaţi aparţineau altor persoane. 

Întrucât partea vătămată nu dispunea de sumele solicitate, pe fondul 
ameninţărilor şi a stării de temere induse, partea vătămată R.S. a acceptat să 
încheie un contract de împrumut la un birou notarial. Astfel, inculpatul C.V. şi 
partea vătămată R.S. s-au deplasat la Biroul Notarial A.E. unde a fost redactat şi 
semnat Contractul de împrumut autentificat sub nr.1242/13.05.2009 pentru suma 
de 50.000 Euro, fără ca suma respectivă să fie înmânată în realitate.  

Tot la data de 13.05.2009, inculpatul F.I. s-a deplasat la locuinţa părţilor 
vătămate R.S. şi R.A., iar în cadrul discuţiei purtate inculpatul a revendicat 
întreaga sumă de 10.000 Euro acordată cu titlu de împrumut prin intermediul lui 
M.E.A., solicitând plata acesteia până la sfârşitul lunii respective, precum şi a unei 
sume suplimentare de 10.000 Euro reprezentând dobânda/camăta în următoarele 
două luni de zile. 

La data de 15.05.2009, învinuitul M.E.A. s-a deplasat la magazinul 
administrat de partea vătămată R.S., de unde a luat articole de pescuit estimate la 
suma de 1.000 lei, fără ca bunurile să fi fost achitate. 

Ulterior, în aceleaşi condiţii şi inculpatul F.I. a luat articole de pescuit, 
estimate de partea vătămată la suma de 400 lei, partea vătămată R.S. arătând că nu 
a mai solicitat plata bunurilor de frică.  

La data de 10.06.2009 inculpatul F.I. şi învinuitul M.E.A. s-au deplasat la 
magazinul părţilor vătămate, unde inculpatul F.I. le-a pus în vedere în mod 
imperativ să-i plătească suma totală de 20.000 Euro (reprezentând împrumut şi 
camătă) sau 18.000 Euro pe loc, iar în urma obiecţiilor părţilor vătămate le-a adus 
ameninţări directe cu acte de violenţă, le-a pus în vedere că pentru eventualele 
întârzieri ale plăţilor vor plăti o dobândă de 200 Euro pe zi şi le-a cerut să-i predea 
un imobil sau încasările realizate la magazinul de articole de pescuit pe termen 
nedeterminat. 
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Pe fondul presiunilor psihice exercitate de inculpaţi, partea vătămată R.S. a 
luat hotărârea de a se ascunde de aceştia, invocând drept pretext efectuarea unor 
deplasări în ţară, pentru a face rost de bani. 

În această situaţie, atât inculpatul C.V. pe de o parte, cât şi inculpatul F.I., pe 
de alta parte şi-au concentrat activitatea infracţională asupra părţii vătămate R.A., 
procedând în aceeaşi manieră ca şi în cazul lui R.S., continuând să o contacteze 
atât la sediul societăţii, cât şi la telefon cu scopul vădit de a o determina la plata 
sumelor solicitate. 

La data de 26.06.2009, inculpatul C.V. s-a deplasat la magazinul părţilor 
vătămate unde a găsit-o pe R.A. căreia i-a adus ameninţări în mod direct şi a 
exercitat presiuni în vederea obţinerii de bani. 
 La data de 27.06.2009, în urma acţiunilor de intimidare exercitate de 
inculpatul C.V., partea vătămată R.A.i-a predat acestuia suma de 300 Euro. 

La data de 24.07.2009, inculpatul C.V. a fost surprins în flagrant în 
momentul în care încerca să determine părţile vătămate R.S. şi R.A. la plata sumei 
de 15.000 Euro (bani puşi la dispoziţie de organele de poliţie) din totalul sumei de 
50.000 Euro pretinsă, activitatea infracţională fiind întreruptă independent de 
voinţa acestuia.  

La data de 24.07.2009, inculpatul F.I. a fost surprins în flagrant după ce a 
primit suma de 5.000 Euro de la părţile vătămate, din totalul de 20.000 Euro 
solicitaţi în mod expres, asupra inculpatului fiind găsită suma de 5.000 Euro, bani 
care au fost puşi la dispoziţia părţilor vătămate de către organele de poliţie. 

Probele administrate în faza de urmărire penală sunt: declaraţiile părţilor 
vătămate, declaraţiile martorilor, procese verbale de redare a convorbirilor 
telefonice şi în mediu ambiental, procese verbale de percheziţie, fotografii 
judiciare şi alte înscrisuri. 

2. măsuri procesuale dispuse în cursul urmăririi penale 
Prin rezoluţiile organelor de cercetare penală - IPJ Tulcea, Serviciul de 

investigaţii criminale din 12.05.09, respectiv 30.06.09, confirmată prin rezoluţia 
procurorului, s-a început urmărirea penală iniţial „in rem”, apoi împotriva 
inculpaţilor C.V. şi F.I. pentru săvârşirea infracţiunilor de „şantaj” prev. de art.194 
alin.1 cod penal. 

Prin ordonanţa procurorului din 24.07.09, s-a dispus punerea în mişcare a 
acţiunii penale faţă de inculpaţi pentru săvârşirea infracţiunilor anterior arătate. 

Prin ordonanţa din 19.03.10, procurorul a schimbat încadrarea în forma 
continuată a infracţiunii de „şantaj” prev. de art.194 alin.1 cod penal cu aplicarea 
art.41 alin.(2) cod penal. 

Prin încheierea din 25.07.09 a Judecătoriei Tulcea, pronunţată în dosarul 
nr.4800/327/2009, s-a dispus arestarea preventivă a inculpaţilor pe o perioadă de 
29 de zile cu începere de la 25.07.09 până la 22.08.09,  inclusiv; prin încheierea 
nr.14/28.07.09, Tribunalul Tulcea a admis recursul inculpaţilor, a respins 
propunerea de arestare preventivă şi a aplicat măsura preventivă a obligării de a nu 
părăsi ţara prev. de art.1451 cod procedură penală, prelungită în cursul urmăririi 
penale de către procuror. 
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La data 18.11.10, s-a procedat de către procuror la  prezentarea materialului 
de urmărire penală, prilej cu care inculpaţii au declarat că „nu fac declaraţii noi, nu 
propun alte probe şi nu recunosc comiterea faptelor”. 

3. procedura în faţa instanţei de fond 
În faza de judecată, s-au administrat următoarele mijloace de probă:audierea 

inculpaţilor care nu au recunoscut comiterea faptelor, ascultarea martorilor 
M.M.L., M.B.O., M.E., M.V., M.G. şi G.M.; părţile vătămate R.S. şi R.A. nu s-au 
prezentat în faţa instanţei cu toate că au fost citate şi cu mandate de aducere. 

4. hotărârea primei instanţe 
Având în vedere probele administrate în cauză în faza de urmărire penală şi 

în cursul cercetării judecătoreşti, prin sentinţa penală nr.164 din 15 februarie 2012, 
pronunţată în dosarul penal nr.8831/327/2010, Judecătoria Tulcea a hotărât: 

„În baza art.194 alin.1 cod penal cu aplicarea art.41 alin.2 cod penal (2 
fapte), condamnă inculpaţii: C.V. şi F.I. la pedeapsa închisorii de câte 1 an – 
partea vătămată R.S. şi partea vătămată R.A.C. 

În temeiul art.33 lit.a rap. la art.34 alin.1 lit.b cod penal, contopeşte 
pedepsele şi aplică inculpaţilor pedeapsa cea mai grea de 1 an închisoare. 

În baza art.71 alin.2 cod penal, aplică inculpaţilor pedeapsa accesorie a 
interzicerii drepturilor prevăzute la art.64 alin.1 lit.a teza ultimă, lit.b cod penal. 

În baza art.861 alin.1 cod penal, dispune suspendarea condiţionată sub 
supraveghere a executării pedepsei aplicată inculpaţilor pe o durată de 6 ani, ce 
constituie termen de încercare, potrivit art.862 cod penal. 

În temeiul art.71 alin.5 cod penal, suspendă executarea pedepselor accesorii, 
pe durata suspendării condiţionate sub supraveghere a executării pedepsei. 
 În baza art.863 cod penal, dispune ca pe durata termenului de încercare, 
inculpaţii să se supună următoarelor măsuri de supraveghere:  
 - să se prezinte la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Tulcea, 
la datele fixate de către această instituţie; 
 - 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 intre în legătură cu părţile vătămate R.S. şi R.A.C. 
 Încredinţează supravegherea inculpaţilor Serviciului de Probaţiune de pe 
lângă Tribunalul Tulcea.   

În baza art.359 cod procedură penală, atrage atenţia inculpaţilor asupra 
cazurilor de revocare a suspendării executării pedepsei sub supraveghere, 
prevăzute de art.864 cod penal.  

Ia act că partea vătămată R.A.C. nu s-a constituit parte civilă. 
Respinge ca neîntemeiată cererea formulată de partea civilă R.S. de acordare 

a daunelor materiale de către inculpaţii C.V. şi  F.I. 
Respinge ca neîntemeiată cererea de instituire a sechestrului asupra 

bunurilor inculpatului C.V. 
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În baza art.14 alin.3 lit.a cod procedură penală, instanţa dispune anularea 
Contractului de împrumut autentificat sub nr.1242 din 13.05.2009 de Biroul 
Notarului Public E.A. 

În baza art.193 alin.1 cod procedură penală, obligă inculpaţii să plătească 
părţii civile R.S. câte 1.500 lei fiecare reprezentând cheltuieli de judecată (onorariu 
avocat). 

În temeiul art.191 cod procedură penală, obligă inculpatul C.V. la plata 
sumei de 1350 lei cheltuieli judiciare către stat (850 lei în cursul urmăririi penale şi 
500 lei în cursul judecăţii). 

În temeiul art.191 cod procedură penală, obligă inculpatul F.I. la plata sumei 
de 1450 lei cheltuieli judiciare către stat (850 lei în cursul urmăririi penale şi 600 
lei în cursul judecăţii) din care onorariul apărătorului din oficiu în sumă de 100 lei 
pentru avocat G.S., urmând a fi avansat din fondurile Ministerului Justiţiei către 
Baroul de Avocaţi Tulcea.” 

Pentru pronunţarea hotărârii, instanţa a stabilit următoarea situaţie de fapt şi 
încadrare juridică:  

4.1 La data de 12.05.2009, partea vătămată R.S. a formulat plângerea la 
I.P.J. Tulcea prin care arăta faptul că în cursul anului 2008 a împrumutat de la 
inculpatul C.V., zis U., suma de 37.000 Euro, pentru care timp de 12 luni a plătit 
lunar câte 5.000 Euro cu titlu de dobândă, iar în luna aprilie 2009 a fost ameninţat 
cu violenţe de inculpatul C.V. şi inculpatul F.I., zis Ţ., să le dea în continuare bani, 
cu toate că a depăşit suma împrumutată. 

În aceeaşi zi, Parchetul de pe lângă Judecătoria Tulcea a dispus localizarea, 
interceptarea şi înregistrarea convorbirilor telefonice de la şi către numerele de 
telefon aparţinând inculpaţilor şi părţilor vătămate, precum şi înregistrarea 
convorbirilor în mediul ambiental în funcţie de locul unde se va consuma 
infracţiunea, pe o perioadă de 48 ore. 

La data de 13.05.2009, în urma mai multor discuţii care au avut loc barul SC 
P.P. SRL, între partea vătămată R.S. şi inculpatul C.V., aceştia s-au deplasat la 
Biroul Notarului Public A.E. unde a fost redactat şi semnat Contractul de 
împrumut autentificat sub nr.1242/13.05.2009, prin care inculpatul C.V. îl 
împrumuta pe R.S. cu suma de 50.000 Euro, până la data de 01.06.2009. 

Discuţiile purtate de vătămată R.S. şi inculpatul C.V. la barul SC P.P. SRL, 
convorbirile telefonice ale inculpatului C.V. au fost înregistrate de organele de 
cercetare penală, iar momentul semnării contractului de împrumut a fost observat 
de organele de poliţie din afara biroului notarial. 

Referitor la împrejurările în care a avut loc discuţia din barul T.G. SRL 
aparţinând SC P.P. SRL, al cărei administrator este G.M. şi asociat este C.D., fiul 
inculpatului, se reţine că discuţiile s-au purtat într-o încăpere izolată separată de 
restul barului, după ce în prealabil inculpatul şi-a luat măsuri de prevedere, şi a luat 
telefonul mobil părţii vătămate. 

Din conţinutul acestor convorbiri rezultă în mod neechivoc faptul că 
inculpatul C.V. l-a ameninţat cu moartea şi cu acte de violenţă pe R.S., iar după 
aceea i-a propus să facă o „hârtiuţă” la notar.  

Sugestive pentru dovedirea celor arătate anterior sunt expresiile folosite de 
inculpatul C.V. la adresa părţii vătămate R.S., rezultate din înregistrările efectuate 
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în mediu ambiental: „… ştii ce-ţi fac…? să-mi bag p… dacă nu te omor, îţi rup 
picioarele în două... uite, aici îţi spun, dacă… m-am jurat pe copiii mei... ţine 
minte ce-ţi spun ... pe copiii mei... ai înţeles?”; „îţi spun, indiferent ce este, te bat 
de te pişi pe tine, ştii de ce pentru că ai fost un porc faţă de mine şi un… nu am 
păţit în viaţa mea cu nimeni ce am păţit cu tine… ai înţeles ce zic eu?”; „Hai să 
facem o hârtiuţă... să fie făcută... şi după aia ce o ieşi vedem noi, da?”; „Vedem la 
notar... Facem o hârtie, să fie acolo ...că doamne fereşte... dacă se întâmplă ceva, 
să am o hârtie la mână... M-am jurat pe copii mei, atenţie mare ce spun, nu vreau 
să se întâmple nimic, ascultă ce zic, dar crede-mă că m-am jurat pe copii.”  
 Semnarea Contractului de împrumut autentificat sub nr.1242/13.05.2009 la 
Biroul Notarului Public A.E. s-a făcut după ce, în prealabil, inculpatul C.V. a luat 
legătura telefonic cu notarul care nu se afla la biroul notarial şi a stabilit cu acesta 
să-i facă  „o din aia care am mai făcut cu machedonul ăla”. 

Prin Încheierea din data de 14.05.2009, Judecătoria Tulcea a admis 
propunerea Parchetului de pe lângă Judecătoria Tulcea, a confirmat legalitatea şi 
temeinicia ordonanţei de interceptare şi înregistrare a convorbirilor telefonice şi a 
prelungit autorizarea pe o perioadă de 30 zile. 
 Din procesul verbal întocmit de organele de poliţie, rezultă că la Biroul 
Notarului Public A.E. a sosit mai întâi partea vătămată R.S., după care a venit 
inculpatul C.V. şi împreună au intrat în biroul notarial. 

După aproximativ 5 minute, inculpatul C.V. a plecat şi din urma lui a venit 
notarul public A.E. Susţinerile inculpatului C.V., conform cărora la data respectivă 
ar fi înmânat părţii vătămate R.S. suma de 13.000 Euro, iar înainte suma de 37.000 
Euro într-o singură tranşă, sunt infirmate atât de înregistrările efectuate în mediul 
ambiental cât şi de înregistrările convorbirilor telefonice efectuate de inculpat. Cu 
privire la suma de 37.000 Euro pe care inculpatul C.V. a împrumutat-o părţii 
vătămate R.S., se reţine că a fost împrumutată de inculpat în mai multe tranşe în 
cursul anului 2008, pentru care partea vătămată a plătit dobânzi care se apropie de 
suma împrumutată. 

Este de observat că atât inculpatul C.V. cât şi partea vătămată R.S. fac 
referire la suma de 37.000 Euro, cu deosebirea că în timp de inculpatul C.V., 
martorii G.M. şi M.G. afirmă că suma s-a dat în luna octombrie 2008, partea 
vătămată R.S. susţine că suma reprezintă totalul sumelor cu care a fost împrumutat 
de inculpat. 

Între cele două susţineri contradictorii, instanţa a dat prioritate declaraţiei 
părţii vătămate R.S. având în vedere că în declaraţia olografă dată de inculpatul 
C.V. la data de 24.07.2009, acesta a afirmat că datoria era de 50.000 Euro, iar din 
înregistrările efectuate în mediul ambiental cât şi din înregistrările convorbirilor 
telefonice rezultă că au fost mai multe împrumuturi de bani, nu doar două. 

De asemenea, în timp ce partea vătămată R.S. susţine că pentru sumele 
împrumutate plătea dobânzi de 10-15% pe lună, inculpatul C.V. a susţinut că 
împrumuturile erau fără dobândă, aspect contrazis de înregistrările audio efectuate, 
în care inculpatul face referire în mod constant la dobândă. 

De altfel, în Contractul de împrumut autentificat sub nr. 1242/13.05.2009, 
este prevăzut că neplata la termenul stabilit a sumei datorate atrage în sarcina 
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împrumutatului penalităţi de 1% pe zi de întârziere, ceea ce înseamnă o dobândă de 
aproximativ 30 % pe lună.  

 Susţinerile martorului G.M., că a fost de faţă când inculpatul C.V. i-a dat 
părţii vătămate R.S. suma de 13.000 Euro, nu se coroborează în nici un fel cu 
probele rezultate din înregistrările efectuate, fapt pentru care aceste susţineri au 
fost înlăturate.Înlăturarea declaraţiei acestui martor, se impune cu atât mai mult cu 
cât este în relaţii de afaceri şi de cumetrie cu inculpatul C.V. 

La data de 26.06.2009 inculpatul C.V. a mers la magazinul părţilor vătămate 
unde a adus ameninţări părţii vătămate R.A., în mod direct şi a exercitat presiuni în 
vederea obţinerii de bani. 

Sub aspectul ameninţărilor formulate de inculpatul C.V. la adresa părţilor 
vătămate şi scopul ameninţărilor, sunt relevante următoarele: „De două luni de zile 
nu poţi să faci rost de o mie de Euro, ce... ?... Asta e un fel de bagabonţeală ... vin 
şi fac scandal mare ... mare rău, cu vecini, cu toată lumea, să-mi dai şi mie banii, 
nu? Dacă e vorba aşa.” ; „... Oamenii nu mai vrea dobândă ... Eu mai am puţină 
răbdare, aşa puţină. Dar să ştii că îl iau pe sus, să moară copiii mei, dacă nu îl iau 
pe sus ... Ascultă ce spun ... de unde este...”  

A doua zi, ca urmare a acţiunilor de intimidare exercitate de inculpatul C.V., 
partea vătămată R.A., i-a predat acestuia suma de 300 Euro, ocazie cu care 
inculpatul a făcut referire la sumele împrumutate şi dobânzi, fără a preciza din ce 
sume urma a fi scăzută suma de 300 Euro, ori dacă fusese dată doar pentru a mai 
obţine o prelungire a termenului de plată: „Vedem la urmă când facem socoteala.”; 
„Auzi…bileţelul, să vină cu bileţelul aici, ce a plătit? A plătit pe dracu să-l ia. A 
luat în continuu bani. Ce dracu a plătit…el din aprilie nu a mai dat nici un ban, 
când s-a făcut suma groasă nu a mai dat… o lună. Tu nu auzi? O lună…şi după 
aia s-a blocat… nu a mai dat. Deci, îţi spun eu care este adevărul. Că nu ne 
ascundem după deget, pentru că suntem oameni, am făcut o treabă, să vină aici nu 
să fugă”; „Ce dracu, adică nu i se ia gâtul…Până la urmă cu bunătatea mea şi cu 
tot ce am făcut eu, eu să-mi fac belea…? Eu îmi fac belea, nu ? Şi vedem ce o ieşi 
până la capăt. Mergem până în pânzele albe, cum adică?, Păi, tu iei banul şi fugi? 
Sau cum? Dă banu la oameni... banul...”  

La data de 24.07.2009, inculpatul C.V. a fost surprins în flagrant în 
momentul în care încerca să determine părţile vătămate R.S. şi R.A.  să îi plătească 
suma de 15.000 Euro.  

Înainte de realizarea flagrantului, inculpatul C.V. i-a spus părţii vătămate 
R.S.: „Ce să fac eu cu tine? Ţi-am zis să nu-i zici ... dobânda… ei şi le scriu când 
le dau la oameni ... Degeaba căutaţi să o rotiţi să o învârtiţi, că o să plăteşti până 
în ziua când o să plăteşti tot.”  

4.2. La sfârşitul anului 2008 şi începutul anului 2009, partea vătămată R.S. a 
împrumutat de la M.E.A., suma de 10.000 Euro, din care suma de 5.000 Euro 
provenea de la inculpatul F.I. Pentru acest împrumut partea vătămată R.S. a plătit 
lunar dobânzi care se apropie de suma împrumutată. 

Declaraţiile martorei M.B.O., cu privire la faptul că pentru sumele 
împrumutate nu primeau nici un fel de dobândă sunt contrazise de celelalte probe 
administrate în cauză. 
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La data de 13.05.2009 inculpatul F.I. a mers la locuinţa părţilor vătămate 
R.S. şi R.A. şi a revendicat întreaga sumă de 10.000 Euro, acordată cu titlu de 
împrumut prin intermediul lui M.E.A. 

Din înregistrările efectuate în mediu ambiental la data de 13.05.2009, rezultă 
că inculpatul F.I. a solicitat plata sumei de 10.000 Euro în luna mai şi a sumei de 
10.000 Euro în următoarele două luni: „Fii atent, îmi aduci luna asta 10 mii şi 10 
mii le dai în timp de 2 luni”; ”Gata E. cade pe tine”  

Din înregistrările efectuate în mediu ambiental la data de 10.06.2009, rezultă 
că partea vătămată R.S. nu poate să mai plătească, iar inculpatul F.I. îi aduce la 
cunoştinţă urmările: „Lasă, nu…deschis acum…să nu spui că nu te…până la 
urmă, fratele tău, ştii cum, eu te aştept pentru ăia ai mei, te aştept. E vorba de 
omuşorul ăla. Auzi ce face… aude, îl ia şi pe E., iese vreo crimă ceva şi vine şi pe 
tine. Îţi spun eu că vine aici şi o să-ţi facă ce n-ai văzut în viaţa ta.”;” Ştii ce o să 
fie aici? Ce nu a fost în viaţa vieţilor în Tulcea asta ...”  

De asemenea, tot cu acea împrejurare, atunci când partea vătămată R.A. nu a 
fost de acord ca banii rezultaţi din încasările magazinului să fie daţi inculpatului 
F.I., acesta le-a pus în vedere în mod imperativ să plătească suma totală de 20.000 
Euro sau dacă plătesc pe loc le va face o reducere de 2000 Euro: „Îmi dai 
banii…rămâne banii stabiliţi…şi vânzarea care faci ne dai nouă...”; „ Ce profit 
faci aici, că faci 10 lei, că faci 5, că faci 10 milioane ...”; „Atunci dublez în 
continuare. Ţi-am spus, 200 la zi.”; „Că se măreşte. Creşte dobânda.”; Dă-mi 
banii şi dă-te în p... mea. Ce vrei, să mă rog eu, pe banii mei? Vezi ce faci mă şi-mi 
dai banii; „Uite dacă contează, îţi mai tai 2.000, 18.000.”  

La data de 24.07.2009, inculpatul F.I. a fost surprins în flagrant după ce 
primise suma de 5.000 Euro de la părţile vătămate.  

Din înregistrările convorbirilor telefonice între inculpatul F.I. şi M.E.A., 
rezultă în mod neechivoc că inculpatul F.I., prin ameninţare şi intimidare urmărea 
să obţină şi a obţinut de la părţile vătămate R.S. şi R.A. sume de bani, cu titlu de 
dobândă. 

Astfel, la data de 01.07.2009, inculpatul F.I. îi povesteşte lui M.E.A., că i-a 
spus părţii vătămate R.A. că pe data de 10, dacă nu dă banii o omoară în magazin.  
 De asemenea, din discuţiile telefonice dintre inculpatul F.I. şi învinuitului 
M.E.A., rezultă că aceştia foloseau un limbaj codificat pentru camătă şi discutau în 
ce fel să determine părţile vătămate să le plătească bani, trecând de la ameninţări 
cu acte de violenţă, la întocmirea de contracte de împrumut fictive.  

În contul împrumuturilor acordate, cei doi inculpaţi au luat de la magazinul 
părţilor vătămate, diverse articole de pescuit pe care nu le-au plătit, considerând că 
valoarea acestora este în contul împrumuturilor, fără a preciza exact din ce datorie 
urma a fi scăzută. 

De altfel, atitudinea inculpatului F.I. cu privire la bunurile aflate în 
magazinul părţilor vătămate, era aceea că toate produsele şi încasările i se cuvin, ca 
urmare a împrumutului acordat. 
 Din declaraţiile martorilor M.E. şi M.V., părinţii părţii vătămate R.A., 
rezultă că au dat părţilor vătămate diverse sume de bani, fără să cunoască exact 
destinaţia banilor. De asemenea, aceştia au susţinut că părţile vătămate erau 
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speriate şi le era frică de cămătari, iar după realizarea flagrantului au divorţat şi au 
plecat din ţară.  
 Martora M.E. a declarat faptul că după ce părţile vătămate s-au mutat în 
locuinţa lor, la data de 15.05.2009, a observat la poartă maşini cu geamuri fumurii 
şi persoane care se uitau peste gard, iar odată o persoană chiar a intenţionat să 
escaladeze gardul locuinţei însă a fost surprins de o vecină.  

Cu ocazia percheziţiilor domiciliare efectuate la data de 24.07.2009 au fost 
descoperite mai multe înscrisuri autentice şi sub semnătură privată, din care rezultă 
fără dubiu preocupare inculpatului C.V. de a acorda împrumuturi cu dobândă.  

Din harta apelurilor telefonice efectuate de inculpaţi către părţile vătămate, 
rezultă că de la posturile telefonice aparţinând inculpatului C.V. s-au purtat un 
număr total de 169 convorbiri telefonice cu partea vătămată R.S., iar de la posturile 
telefonice aparţinând inculpatului F.I. s-au purtat un număr total de 41 convorbiri 
telefonice cu partea vătămată R.S., exceptând mesajele tip SMS.  

 Discuţiile purtate între inculpaţii C.V. şi F.I. şi părţile vătămate R.S. şi R.A. 
în legătură cu sumele pretinse de inculpaţi, relevă în primul rând abilitatea 
inculpaţilor în a manipula şi dezinforma părţile vătămate, susţinând că banii 
împrumutaţi provin de la alte persoane, care ar fi dispuse să le facă rău dacă nu 
plătesc sumele solicitate.  

În acelaşi sens, este de observat atitudinea inculpaţilor faţă de părţile 
vătămate, aparent prietenoasă şi binevoitoare, după care brusc violentă şi 
ameninţătoare. 

Nu lipsit de relevanţă este şi faptul că, după împrumut, inculpaţii au 
schimbat condiţiile în care au fost împrumutaţi banii şi nu au mai recunoscut 
sumele înapoiate ca făcând parte din împrumut, ci din dobândă, modalitate de 
operare tipică pentru cămătari, de a obţine de la împrumutaţi sume de bani cu mult 
mai mari decât cele împrumutate. 

În al doilea rând, din discuţiile purtate între inculpaţii C.V. şi F.I. şi părţile 
vătămate R.S. şi R.A. se reţine tonalitatea ridicată a convorbirilor inculpaţilor, 
limbajul vulgar folosit şi atitudinea de nesiguranţă şi insecuritate a părţilor 
vătămate. 
 Este adevărat că părţile vătămate îi contactau pe inculpaţi, le răspundeau la 
telefon şi se întâlneau cu aceştia, însă acest comportament poate fi explicat tocmai 
prin starea de temere pe care a aveau faţă de inculpaţi. 
 Această atitudine din partea părţilor vătămate, se impunea tocmai pentru a-i 
convinge pe inculpaţi să nu dea curs ameninţărilor pe care le formulaseră. 

Din analiza discuţiile purtate între inculpaţii C.V. şi F.I., M.E.A. şi părţile 
vătămate R.S. şi R.A., se constată că inculpaţii au exercitat constrângeri prin 
ameninţare asupra părţilor vătămate, atât înainte de sesizarea organelor de urmărire 
penală cât şi ulterior, constrângeri în urma cărora aceştia au plătit inculpaţilor în 
mod injust, diferite sume de bani. 

Este evident faptul că inculpaţii cunoşteau mijloacele legale necesare pentru 
a obţine restituirea împrumuturilor, însă erau conştienţi că pe această cale nu ar 
mai fi obţinut dobânzile în forma şi cuantumul solicitat. 

De abia când împrumuturile acordate plus dobânzile calculate abuziv au 
ajuns la o sumă considerabilă, inculpatul C.V. a înţeles să facă un contract de 
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împrumut autentificat de notar, tocmai pentru a da o aparenţă de legalitate 
solicitărilor sale de a i se restitui de către partea vătămată R.S., suma  de 50.000 
Euro. 

 Cu toate acestea, instanţa nu poate să omită faptul că partea vătămată R.S. a 
fost de acord să împrumute bani cu dobândă de la persoane neautorizate, 
asumându-şi riscul de a fi şantajat, în loc să se adreseze instituţiilor bancare 
autorizate. 

În drept, fapta inculpaţilor C.V. şi F.I. de a constrânge prin ameninţare 
părţile vătămate R.S. şi R.A. să plătească sume de bani cu titlu de dobânzi lunare, 
cu mult peste dobânzile legale, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunilor 
de „şantaj” prevăzute şi pedepsite de art.194 alin.l cod penal cu aplicarea art.41 
alin.2 Cod penal. 

În cauză, subiect pasiv al infracţiunii de şantaj este atât partea vătămată R.S. 
cât şi partea vătămată R.A.. 

Sub aspectul laturii subiective, forma de vinovăţie cu care au fost săvârşite 
faptele este intenţia directă, în accepţiunea art.19 alin.1 pct.1 lit.a din cod penal, 
inculpaţii prevăzând rezultatul şi urmărind producerea lui prin săvârşirea faptelor. 

II. Recursul, cale de atac 
5. Împotriva hotărârii, în temenul legal, au declarat recurs atât inculpaţii 

C.V. şi F.I. cât şi partea vătămată, constituită şi parte civilă R.S. 
În recursul lor, prin apărători şi personal, cei doi inculpaţi au solicitat 

achitarea în temeiul dispoziţiilor art.11 pct.(2) lit.a) raportat la art.10 lit.a) cod 
procedură penală, respectiv la art.10 lit.d) cod procedură penală deoarece toate 
probele administrate sunt relatări indirecte şi irelevante, nu sunt îndeplinite 
elementele constitutive ale infracţiunii prev. de art. 194 cod penal, lipsind atât 
latura obiectivă cât şi latura subiectivă. 

Recursul părţii vătămate a vizat individualizarea pedepselor aplicate 
inculpaţilor în sensul executării acestora în regim de detenţie. 

5.1. Procedura în recurs este consemnată în încheierea de înregistrare şi 
redare a dezbaterilor din 13.09.12, parte integrantă a prezentei hotărâri. 

5.2. Aprecierea Curţii, ca instanţă de control judiciar 
Examinând legalitatea şi temeinicia sentinţei recurată, prin prisma criticilor 

formulate de către cei doi inculpaţi, partea vătămată (constituită parte civilă) R.S. 
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, verificând din 
oficiu în limitele competenţelor legale aceste aspecte, s-a constatat că inculpaţii 
C.V. şi F.I. 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 - 
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martori, înscrisuri, constatări tehnico ştiinţifice cât şi a probelor apărării-audierea 
lor, martori. Totodată, fiind sesizată cu  analiza cauzei în fapt şi în drept, chemată 
să analizeze în ansamblul ei problema vinovăţiei sau a nevinovăţiei, instanţa de 
recurs a luat act de poziţia inculpatului prezent C.V. de a uza de dreptulla tăcere în 
recurs, rezumându-se la audiere cu ocazia „ultimului cuvânt”. 

Pe baza probelor administrate în primă instanţă, precum şi în cursul urmăririi 
penale în condiţii de legalitate-declaraţiile părţilor vătămate R.S. şi R.A., 
declaraţiile martorilor M.M.L., M.B.O., M.E., M.V., M.G. şi G.M., procese verbale 
de redare a convorbirilor telefonice şi în mediu ambiental, procese verbale de 
percheziţie, fotografii judiciare şi alte înscrisuri, declaraţiile inculpaţilor, rezultă în 
fapt şi în drept: 

În cursul anului 2008, din iniţiativa sa partea vătămată R.S. a împrumutat de 
la inculpatul C.V., zis U., suma de 50.000 Euro cu penalităţi de 1% pe zi de 
întârziere în caz de neplată la termenul stabilit a sumei datorate, fără a întocmi 
vreun înscris în primă fază;în acest sens sunt declaraţiile inculpatului C.V. 
coroborate cu declaraţiile părţii vătămate R.S. şi contractul de împrumut 
autentificat sub nr.1242/13.05.2009 la Biroul Notarului Public A.E.  

 Din înregistrările efectuate în mediul ambiental cât şi din înregistrările 
convorbirilor telefonice rezultă că banii au fost remişi în mai multe rânduri, că 
părţile vătămate întârziau restituirea acestora, iar inculpatul C.V. a folosit un 
limbaj mai agresiv pentru a-l determina pe partea vătămată R.S. să întocmească un 
înscris doveditor.În condiţiile în care în lipsa cel puţin a unui început de dovadă 
scrisă, orice demers juridic la instanţa civilă ar fi fost sortit eşecului, faţă de 
pasivitatea părţilor vătămate, inculpatul C.V.  a acţionat până la agresivitate 
verbală sub stăpânirea unei disperări evidente pentru a obţine de la partea vătămată 
R.S. dovada scrisă a împrumutului nu tocmai redus -50.000 €, respectiv restituirea 
acestuia de la ambele părţi vătămate R.S. şi R.A. C. care s-au folosit de bani, dar 
sub pretextul falimentului în afaceri, nu înţelegeau să respecte termenii convenţiei. 
Împrejurarea că inculpatul nu era autorizat să acorde împrumuturi cu dobândă nu 
intra la data faptelor sub incidenţa legii penală, „camăta” fiind incriminată prin Lg. 
nr.216/2011 intrată în vigoare la data de 22 noiembrie 2011.Pe de altă parte, 
relaţiile dintre părţi, provenind din acelaşi mediu social, cu un nivel asemănător de 
instrucţie, cu preocupări comune, „agresivitatea” inculpatului C.V., „ameninţarea 
de către acesta cu moartea” nu au fost de natură să creeze părţilor vătămate o 
temere reală asupra vieţii sau integrităţii corporale deoarece nu au fost urmate de 
vreun atac direct împotriva lor, a persoanelor apropiate sau bunurilor. Că este aşa, 
avem în vedere conduita manifestată în continuare de părţile vătămate şi anume că, 
la sfârşitul anului 2008 - începutul anului 2009, partea vătămată R.S. a împrumutat 
de la martorul M.E.A., suma de 10.000 €, din care suma de 5.000 € provenea de la 
inculpatul F.I. 

Totodată, cu ocazia înregistrărilor efectuate în mediul ambiental şi din 
înregistrărilor convorbirilor telefonice rezultă „ameninţările” exercitate de către cei 
doi inculpaţi pentru recuperarea unor sume de bani remise părţilor vătămate, însă 
Curtea are mari dubii asupra sincerităţii atitudinii părţii vătămate R.S. (manifestată 
în acele momente) câtă vreme acesta cunoştea că sunt urmăriţi şi înregistraţi de 
către anchetatori; cu toate acestea, partea vătămată R.S. nu a replicat nici un 
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moment inculpaţilor că nu mai datora sumele de bani în cuantumurile solicitate, că 
ar fi achitat integral împrumuturile, caracterul necuvenit al acestora şi că „numai de 
frică” invoca diverse motive de amânare a executării obligaţiilor asumete. 
Relevantă este şi conduita procesuală a celor 2 părţi vătămate care nu s-au 
prezentat în faţa instanţelor pentru a fi audiate în mod nemijlocit şi a relata direct, 
în prezenţa apărării, „ameninţările” la care au fost supuse, sumele de bani 
împrumutate. Mai mult, în lipsa unor dovezi scrise, părţile vătămate au o singură 
dovadă–declaraţiile inculpatului C.V., coroborate cu înregistrările în mediu 
ambiental, cu cele telefonice dar numai cu privire la actul restituirii unor sume nu 
şi a cuantmului.  

Pentru existenţa infracţiunii de „şantaj” prev. de art.194 cod penal, sub 
aspectul laturii obiective, elementul material - acţiunea de constrângere prin 
„ameninţare” exercitată de către inculpaţi trebuie să aibă ca urmare o stare de 
temere a părţilor vătămate, respectiv o îngrădire a libertăţii lor pshice de a acţiona 
conform propiei voinţe şi să existe o legătură de cauzalitate între acestea. Ori, aşa 
cum am arătate anterior, ameninţările exercitate de inculpaţi nu au produs o temere 
părţilor vătămate care să le determine restituirea sumelor de bani împrumutate sau 
aferente acestora; înregistrările efectuate în mediul ambiental şi înregistrările 
convorbirilor telefonice nu evidenţiază nici o violenţă gravă exercitată de inculpaţi, 
dar nici vreun gets temător al părţilor vătămate. 

În ceea ce priveşte latura subiectivă, este evident că inculpaţii au acţionat 
pentru a le determina pe părţile vătămate să-şi achite obligaţiile, însă element 
constitutiv al infracţiunii-scopul de a dobândi un folos material injust nu s-a atins 
deoarece, chiar în înregistrările efectuate în mediul ambiental şi înregistrările 
convorbirilor telefonice, părţile vătămate nu neagă existenţa sumelor datorate, nu 
susţin în faţa inculpaţilor caracterul ilicit al acestora. 

Declaraţiile martorilor fie în acuzare, fie în apărare, M.M.L., M.B.O., M.E., 
M.V., M.G. şi G.M. dovedesc existenţa relaţiilor între inculpaţi şi părţile vătămate, 
dar nu relevă aspecte esenţiale pe care să le fi perceput direct, nemijlocit, ci aflate 
de la părţile implicate aşa încât nu pot constitui temei al condamnării inculpaţilor; 
de altfel, faţă de martorul făptuitor M.E.A., procurorul a adoptat soluţia de 
netrimitere în judecată considerând că nu sunt dovezi „directe împotriva acestuia 
că ar fi ameninţat cu acte de violenţă în vederea realizării unui folos material 
injust”, deşi îi aparţinea parte din suma împrumutată părţii vătămate R.S.. 

Prin urmare, „ameninţările exercitate de inculpaţi” nefiind de natură să 
producă o temere efectivă asupra părţilor vătămate, iar laturii subiective lipsindu-i 
„scopul”, nu sunt întrunite elementele constitutive ale infracţiunii de „şantaj” prev. 
de art.194 cod penal unic temei al tragerii la răspundere penală a inculpaţilor. 

În consecinţă, recursurile formulate de cei doi inculpaţi sunt fondate şi, în 
baza art.38515 pct.2 lit.”b” cod procedură penală, vor fi admise, iar potrivit art.11 
pct.2 lit.”a”-art.10 lit.”d” cod procedură penală, inculpaţii vor fi achitaţi pentru 
infracţiunea prev. de art.194 cod penal. 

Se vor înlătura dispoziţiile referitoare la condamnare. 
Pentru considerentele expuse, constatând lipsa temeiului de tragere la 

răspundere penală a inculpaţilor, nu se pune problema individualizării pedepselor, 
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situaţie în care recursul formulat de către partea vătămată R.S. este nefondat şi va 
fi respins. 

Dosar nr. 656/36/2012 
Decizia penală nr. 889/P/28.09.2012 

Judecător redactor Adriana Ispas 
 
 

 
 

 
 

DREPT PROCESUAL PENAL 
 
 
 
 
 
          6. Aplicarea dispoziţiilor art. 3201 Cod procedură penală direct 
in recurs. Cercetare judecătorească ce a început anterior datei intrării 
in vigoare a Legii nr. 202/2010 (respectiv, data de 26 noiembrie 2010). 

 
Având în vedere că cercetarea judecătorească a început în faţa instanţei de fond anterior 

datei intrării în vigoare a Legii nr.202/2010 (respectiv data de 26.11.2010) prin care a fost 
introdus art.3201 alin.1 din Codul de procedură penală, că prin Deciziile nr. 1470/08.11.2011 şi 
nr. 1483/08.11.2011 ale Curţii Constituţionale s-a constatat că dispoziţiile art.3201 alin.1 din 
Codul de procedură penală sunt neconstituţionale - în măsura în care înlătură aplicarea legii 
penale mai favorabile - şi că la termenul din data de 03.04.2012 (din faţa instanţei de recurs) 
inculpaţii au solicitat aplicarea prevederilor art.3201 Cod procedură penală, în favoarea 
acestora se vor reţine prevederile art.13 Cod penal cu referire la art.3201 Cod procedură 
penală.  

 
Art.13 Cod penal 

Art.3201 Cod procedură penală  
 
Prin sentinţa penală nr.799 din 29 iulie 2011, pronunţată de Judecătoria 

Constanţa în dosarul penal nr.32183/212/2009, s-a hotărât: 
„În  baza  art.321 alin.1 C.p.  cu  aplicarea  art. 75 lit.a C.p.  şi  art. 37 lit.b 

C.p.  condamnă  inculpatul V.L.M. la  pedeapsa  de  2  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  II a  şi  lit. b C.p. 
În baza art. 88 C.p. deduce din pedeapsa de 2 ani  închisoare durata reţinerii 

şi arestării preventive, respectiv  de  la  04.10.2009, ora 0015 până la 05.10.2009, 
ora 0015 şi de la 06.10.2009 la 19.01.2010. 

În baza art.321 alin.1 C.p. cu aplicarea art. 75 lit.a C.p. condamnă 
inculpatul V.M.E. la  pedeapsa de 2 ani închisoare. 

Pedeapsa  se  execută  în  regim de detenţie conform  art. 57 C.p. 
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În baza art. 71 C.p. interzice inculpatului exerciţiul drepturilor prevăzute de 
art. 64  lit. a  teza  a  II a  şi  lit. b C.p. 

În baza art. 88 C.p. deduce din pedeapsa de 2 ani închisoare durata reţinerii 
şi  arestării  preventive, respectiv de la  04.10.2009, ora 0005  până  la  05.10.2009, 
ora 0005  şi de la 06.10.2009  la  19.01.2010. 

În  baza art.321 alin.1 C.p. cu aplicarea art. 75 lit.a C.p. condamnă 
inculpatul A.A.M. la  pedeapsa  de  2  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  II a  şi  lit. b C.p. 
În baza art. 88 C.p. deduce din pedeapsa de 2 ani închisoare durata reţinerii 

şi  arestării  preventive  de  la 09.10.2009  la 19.01.2010. 
În baza art.321 alin.1 C.p. cu  aplicarea art. 75 lit.a C.p. condamnă 

inculpatul A.I. la  pedeapsa de 1 an şi 6 luni  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  II a  şi  lit. b C.p. 
În  baza  art. 88 C.p.  deduce  din  pedeapsa  de  1  an şi  6  luni  închisoare 

durata  reţinerii, de  la  09.10.2009, ora 1536 până  la  10.10.2009, ora 1536. 
În  baza  art.321 alin.1 C.p. cu aplicarea art. 75 lit.a C.p.  condamnă 

inculpatul A.D. la  pedeapsa  de  1  an  şi  6 luni  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 II-a  şi  lit. b C.p. 
În baza art. 88 C.p. deduce din pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare durata  

reţinerii, de la 09.10.2009, ora 1651 până la 10.10.2009, ora 1651. 
În baza art.321 alin.1 C.p. cu aplicarea art. 75 lit.a C.p. condamnă 

inculpatul A.I. la pedeapsa de 1 an şi 6 luni 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 II-a  şi  lit. b C.p. 
În baza art. 88 C.p. deduce din  pedeapsa  de 1 an şi 6 luni închisoare durata  

reţinerii, de la 09.10.2009, ora 1607 până la 10.10.2009, ora 1607. 
În baza art.321 alin.1 C.p. cu aplicarea art. 75 lit.a C.p. condamnă 

inculpatul Z.P. la  pedeapsa de 1 an 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  II-a  şi  lit. b C.p. 
În  baza art. 88 C.p.  deduce  din  pedeapsa  de 1 an închisoare  durata  

reţinerii, de  la  04.10.2009, ora 0023 până  la 05.10.2009, ora 0023. 
Respinge ca neîntemeiate  solicitările  apărătorilor  inculpaţilor  privind  

revocarea  măsurilor  preventive  luate  faţă  de  inculpaţi. 
În baza art. 118 alin.1 lit.b C.p.  dispune  confiscarea  de  la  inculpaţi  a  

bunurilor  depuse la Camera de Corpuri Delicte a IPJ Constanţa, potrivit  
procesului-verbal  seria D nr.13331 din data de 21.10.2009.” 

Pentru a se pronunţa astfel, instanţa de fond a reţinut următoarele: 
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La data de 03.10.2009, în jurul orei 13,20, într-o zi de sâmbătă, a avut loc 
conflictul între cele două grupuri de persoane, care s-a soldat cu tulburarea ordinii 
şi liniştii publice în zona pieţei Griviţa din oraşul Constanţa, unde foarte multe 
persoane se aflau pentru a face cumpărături.    

Inculpaţii V.L.M. şi V.M.E. zis „A" sunt fraţi, iar inculpatul Z.P. este 
cumnatul inculpatului V.M.E. Inculpaţii A.A.M. zis „M", A.I., A.D. zis „P" şi A.I. 
sunt de asemenea fraţi. Între fraţii A. şi fraţii V. exista un conflict mai vechi, care a 
condus la mai multe confruntări între aceştia, în diferite locuri publice, fiind nevoie 
de intervenţia organelor de poliţie. 

La data de 03.10.2009, inculpaţii A.A.M., A.I., A.D. şi A.I. au mers la 
cazinoul E., situat pe strada J. nr.11, stând în această locaţie în intervalul orar 13,04 
– 13,16, după care au plecat în clubul P.R., situat în Constanţa, pe strada M. nr.10. 
În acest timp, inculpaţii V.L.M., V.M.E. şi Z.P. s-au întâlnit în piaţa G. cu intenţia 
de a merge la cazinoul E.  

În timp ce se aflau în clubul P.R., inculpaţii A.A.M., A.I., A.D. şi A.I. au fost 
anunţaţi de un tânăr despre faptul că inculpaţii V.L.M., V.M.E. şi Z.P. se află în 
zona Piaţa G., motiv pentru care aceştia s-au deplasat până la intersecţia străzilor 
Ş.M. cu G., unde s-au întâlnit cu grupul format din inculpaţii V.L.M., V.M.E. şi 
Z.P. 

Inculpatul A.A.M. zis „M" i-a cerut inculpatului V.M.E. zis „A" să se bată, iar 
acesta fiind de acord, cei doi inculpaţi s-au luat la bătaie, în jurul acestora 
formându-se un cerc de aproximativ 20 - 30 de persoane, reprezentând prieteni şi 
susţinători ai celor două grupuri. Inculpaţii V.L.M. şi V.M.E. erau înarmaţi fiecare 
cu câte un cuţit, inculpatul Z.P. era înarmat cu un pistol, iar susţinătorii ambelor 
tabere erau înarmaţi cu bâte, cuţite şi alte obiecte contondente. 

Inculpatul A.A.M. a ieşit „învingător" din conflictul cu inculpatul V.M.E. şi 
împreună cu fraţii săi - inculpaţii A.I., A.D. şi A.I. s-au retras din zona unde se 
desfăşurase bătaia întrucât au auzit sirenele maşinilor de poliţie, fugind spre sediul 
P.R., aflat la o distanţă de aproximativ 50 metri faţă de intersecţia străzilor Ş.M. cu 
G., pe aleea dintre Galeriile V. şi complexul Comercial G., împreună cu alte 
persoane care asistaseră la conflict şi care făceau parte din grupul lor. 

Inculpaţii V.L.M., V.M.E. şi Z.P., însoţiţi şi de alte persoane, au plecat în 
urmărirea acestora, fiind înarmaţi cu cuţite,  un pistol şi alte obiecte contondente. 

Ajunşi în faţa sediului P.R., aceştia au aruncat spre celălalt grup cu obiectele 
contondente pe care le aveau asupra lor, inclusiv cu cutii şi sticle de bere şi au 
distrus un panou publicitar din zonă, iar inculpaţii A.A.M., A.I., A.D. şi A.I., 
ajutaţi fiind de alte persoane, au început să arunce cu sticle goale înspre grupul 
condus de inculpatul V.M.E. zis „Argean". În timp ce aruncau cu obiecte 
contondente şi cu sticle, cele două grupuri îşi adresau reciproc cuvinte, expresii 
jignitoare şi ameninţări, spaţiile comerciale din zona fiind închise de personalul 
angajat pentru a nu le fi produse distrugeri. 

Sticlele şi obiectele contondente aruncate de inculpaţii A.A.M., A.I., A.D., 
A.I., V.L.M., V.M.E., Z.P. şi alte persoane care îi însoţeau, au provocat distrugeri 
unui număr de trei autoturisme parcate în zonă şi au distrus de asemenea un geam 
tip vitrină de la Complexul Comercial G. 
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Inculpatul Z.P., împreună cu inculpaţii V.L.M. şi V.M.E. şi alte persoane s-au 
retras pe aleea pietonală, dintre galerii până în dreptul unităţii de frizerie, iar în acel 
loc a fost lovit cu o sticlă în cap, acesta  fiind momentul în care martora oculară 
A.L. a apelat  Serviciul Naţional Unic de Urgenţă 112. 

În continuare, inculpaţii V.L.M., V.M.E. şi Z.P. s-au întors la intersecţia 
străzii Ş.M. cu strada G., fiind însoţiţi de susţinătorii acestora, unde sosise 
ambulanţa, personalul medical acordându-i îngrijiri medicale inculpatului Z.P. 

În acest context, inculpaţii V.L.M. şi V.M.E. au observat-o pe numita P.I. - 
concubina numitul A.M. zis „M.O.", unchiul inculpaţilor A., care stătea în balconul 
locuinţei, situat deasupra bijuteriei aflată la intersecţia străzii Ş.M. cu strada G., 
adresându-i cuvinte şi expresii jignitoare, precum şi ameninţări la adresa sa şi a 
numitului A.M. In continuare, aceştia au încercat să se reîntoarcă la clubul P.R. 
pentru a se răzbuna pe celălalt grup, doar intervenţia organelor de poliţie făcând să 
se evite o escaladare a situaţiei conflictuale, în condiţiile în care chiar şi in prezenţa 
acestora inculpaţii au proferat injurii şi ameninţări la adresa celuilalt grup şi incitau 
la acte de violenţă persoanele din grupul lor. 

Împotriva sentinţei pronunţate de către instanţa de fond au formulat recurs 
Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanţa şi inculpaţii A.A.M., A.D., A.I., A.I., 
V.L.M., V.M.E. şi Z.P. 

În dezvoltarea motivelor de recurs ale Parchetului de pe lângă Judecătoria 
Constanţa, s-a arătat că acestea vizează greşita individualizare a pedepselor 
aplicate celor cinci inculpaţi; având în vedere şi poziţia procesuală de aplicare a 
art.3201 cod pr.penală, s-a solicitat să se admită şi recursul parchetului şi să dea 
eficienţă şi acestui text de lege, dat fiind modul concret de comitere a acelei 
infracţiuni şi în urma aplicării şi a acestui text de lege să se menţină ca şi 
modalitate de executare a pedepsei în regim privativ de libertate, pedeapsa la care 
ar solicita să se orienteze instanţa este să fie în limitele prevăzute de lege reduse ca 
urmare a acestui text de lege pe care cei cinci inculpaţi au solicitat a fi aplicat în 
cauză; faţă de ceilalţi doi inculpaţi, V.L.M., Z.P., s-a solicitat majorarea pedepselor 
aplicate, chiar dacă nu au dorit aplicarea acestui text de lege, justificându-se 
majorarea pedepselor prin prisma aceloraşi împrejurări despre care a făcut vorbire 
anterior cu păstrarea aceleiaşi modalităţi de executare stabilită de instanţa de fond. 

În dezvoltarea motivelor de recurs ale inculpaţilor A.A.M., A.I., A.D. şi A.I. 
s-a solicitat admiterea recursului, casarea hotărârii recurate şi rejudecând să se 
constate că la acest termen de judecată au înţeles să se prevaleze de disp.art.3201 
cod pr.penală, să se aibă în vedere disp.alin.7 ale acestui text de lege, în sensul 
coborârii limitei minime şi maxime cu 1/3 aşa cum prevede acest text de lege, iar 
ca modalitate de executare să se aibă în vedere disp.art.86 cod penal, în sensul 
aplicării unei pedepse cu suspendare sub supraveghere; s-a mai arătat că, critica 
principală adusă hotărârii instanţei de fond nu vizează situaţia de fapt reţinută, ci 
vizează nereţinerea nici unui fel de circumstanţe personale în sarcina vreunuia 
dintre inculpaţi, deşi aceştia beneficiază de îndeplinirea tuturor circumstanţelor 
prev. la art.74 cod penal; în acest sens, s-a solicitat a se avea în vedere conduita 
anterioară cât şi ulterioară săvârşirii faptei, dar şi lucrurile pe care inculpaţi le-au 
făcut pentru a îndrepta săvârşirea acestei fapte de natură penală, au fost achitate 
daunele către persoanele care erau proprietare ale acelor autoturisme despre care se 
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susţine că ar fi fost distruse în cursul acelei altercaţii, existând declaraţii în acest 
sens la dosarul cauzei; s-a mai arătat că inculpaţii se află la primul conflict cu legea 
penală, cu excepţia inculpatului A.A.M. pentru care sunt incidente disp.art.38 cod 
penal, acesta beneficiind anterior de o pedeapsă cu suspendare, pentru care la 
momentul comiteri faptei deduse judecăţii era împlinit termenul de reabilitare. 

 În dezvoltarea motivelor de recurs ale inculpatului V.M.E., s-a solicitat 
admiterea recursului, motivul fiind cel prev. de art.3859 pct.14 cod pr.penală în 
sensul reindividualizării pedepsei, având în vedere că inculpatul s-a prevalat de 
disp.art.3201 cod pr.penală care reduc limitele de pedeapsă să se dea curs şi 
circumstanţelor atenuante prev. de art.74-76 cod penal, în cursul judecăţii fiind 
depuse înscrisuri care atestă faptul că inculpatul are 3 copii minori în îngrijire, 
împreună cu concubina sa administrează o tarabă cu produse alimentare, încercând 
prin această activitate să-şi întreţină familia, apreciind că se poate face aplicarea fie 
a disp.art.81 cod penal fie art.861 cod penal. 

În dezvoltarea motivelor de recurs ale inculpatului Z.P., s-a solicitat admiterea 
recursului, cazul de casare fiind cel prevăzut de disp.art.3859 pct.172 sau 18 cod 
pr.penală, vizând în principal prin rejudecare achitarea inculpatului în temeiul 
disp.art.11 pct.2 lit.a rap.la art.10 lit.d cod pr.penală pentru săvârşirea infracţiunii 
prev. de art.321 alin.1 cod penal, întrucât din probele administrate nu rezultă 
împrejurări concrete care să conducă, dincolo de orice tăgadă că inculpatul a avut o 
contribuţie în sensul tulburării ordinii şi liniştii publice; în subsidiar, s-a solicitat a 
se avea în vedere că de la data săvârşirii infracţiunii a avut o atitudine cuviincioasă 
iar pedeapsa de 1 an închisoare cu executare i se pare excesivă; astfel, s-a solicitat 
a se da eficienţă disp.art.74-76 cod penal cu aplicarea disp.art.81 cod penal sau 
art.861 cod penal păstrând cuantumul de 1 an închisoare aplicate de instanţa de 
fond. 

În dezvoltarea motivelor de recurs ale inculpatului V.L.M., s-a solicitat 
achitarea inculpatului în temeiul disp.art.11 pct.2 lit.a rap. la art.10 lit.c cod 
pr.penală, întrucât fapta nu a fost săvârşită de inculpat, inculpatul s-a aflat la locul 
incidentului, dar singura lui participaţie a fost de a încerca şi a ruga părţile 
combatante să nu se mai bată pentru că se cunosc din copilărie, încercând să 
aplaneze conflictul. 

În recurs, în ceea ce-l priveşte pe inculpatul V.M.E., s-au depus la dosarul 
cauzei înscrisuri medicale care relevă starea de sănătate a inculpatului, diagnosticat 
cu Hepatita B, în ceea cel priveşte pe inculpatul Z.P. s-a depus la dosarul cauzei 
două caracterizări, una de la vechiul loc de muncă iar alta de la actualul loc de 
muncă. 

La termenul de judecată din data de 03.04.2012, inculpaţii V.L.M. şi Z.P. au 
precizat personal că nu doresc să dea declaraţie în faţa instanţei de recurs, uzând de 
dreptul la tăcere prev. de art.70 alin.2 cod procedură penală. 

La acelaşi termen din data de 03.04.2012, inculpaţii A.A.M., A.I., A.D., A.I. 
şi V.M.E. au precizat personal că înţeleg să se prevaleze de disp. art. 3201 cod 
pr.penală. 

Examinând sentinţa recurată în raport de motivele de recurs şi de actele şi 
lucrările dosarului, Curtea constată că recursul formulat în cauză de către 
inculpatul V.L.M. nu este fondat, recursurile formulate de către Parchetul de pe 
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lângă Judecătoria Constanţa şi inculpaţii A.A.M., A.D., A.I., A.I., V.M.E. şi Z.P. 
fiind fondate sub aspectul aplicării art.3201 cod procedură penală şi al 
individualizării judiciare al modalităţii de executare a pedepselor,  pentru 
următoarele: 

Prima instanţă a reţinut corect starea de fapt şi a făcut o analiză temeinică a 
probelor administrate în cauză, reţinând vinovăţia tuturor celor 7 inculpaţi sub 
forma intenţiei directe prev. de art. 19 pct. 1 lit. a Cod penal.  

În acest sens, Curtea are în vedere: 
- procese verbale încheiate la data de 13.10.2009 - din care rezultă că la data 

de 03.10.2009, ora 13, organele de poliţie din cadrul Secţiei 3 au fost sesizate 
telefonic prin Serviciul Naţional Unic de Urgenţă „112", despre faptul că două 
grupuri  au provocat scandal în faţa Clubului P.R. din Constanţa, str. M. nr. 10, 
provocând distrugeri la 3 autoturisme ce se aflau parcate pe strada G., cât şi 
distrugerea unui geam tip vitrină de la Centrul Comercial G. La faţa locului s-a 
deplasat patrula auto compusă din agent principal S.F., agent şef F.G. şi agent F.P. 
Ajunse la faţa locului, organele de poliţie au constatat că platoul din faţa clubului 
P.R. era plin de cioburi de sticlă, în zonă nu era nici o persoană însă, în club erau 
mai multe persoane, care au rămas până la sosirea echipei de cercetare la faţa 
locului, care a procedat la identificarea şi audierea  acestora. Din clubul P.R. au 
ieşit trei sau patru persoane, printre care martorii A.C., A.M., numitul A.D. şi 
inculpatul A.I., care au comunicat organelor de poliţie că au fost atacaţi şi agresaţi 
de un grup format din L., A. şi P., care erau înarmaţi cu săbii, bâte şi chiar un 
pistol. Aceştia au spus organelor de poliţie că acest grup a fugit spre strada Ş.M. 
Ajunsă la faţa locului, patrula pedestră formată din agent C.P. şi agent N.A., a fost 
întâmpinată de inculpaţii Z.P. şi V.M.E., care au relatat organelor de poliţie că au 
fost bătuţi de mai multe persoane care au fugit înspre clubul P.R. Patrula pedestră a 
constatat că, în Piaţa G., la intersecţia străzilor Ş.M. cu G., se afla un grup de 20 de 
persoane, bărbaţi şi femei, dintre aceştia 5 bărbaţi se manifestau violent, unii având 
bâte, un cuţit, o greblă şi un baston de culoare albastră în mâini, fiind identificaţi 
printre aceştia din urmă inculpaţii V.L.M. şi V.M.E. În sprijinul patrulei pedestre a 
sosit şi patrula auto, formată din agent principal S.F. şi agent F.P., ajungând 
totodată şi ambulanţa MAI - 24636, care a acordat îngrijiri medicale inculpatului 
Z.P. şi pe care l-a transportat la spital. Agenţii de poliţie au încercat să disperseze 
mulţimea şi să îndepărteze curioşii, în condiţiile în care, de pe străzile adiacente, 
veneau şi alte persoane, iar inculpatul V.L.M., ca de altfel toate persoanele 
prezente, era agitat, nervos şi îi incita pe ceilalţi să meargă să se răzbune pe grupul 
rival, aflat la P.R. 

În acelaşi timp, inculpatul V.L.M. profera ameninţări cu acte de violenţă la 
adresa numitului A.M., de faţă fiind concubina acestuia, numita P.I., care se afla în 
balconul locuinţei sale. Grupul a început să se deplaseze spre P.R., în frunte fiind 
inculpatul V.M.E., cunoscut sub porecla „A". Faţă de această situaţie, agent 
principal S.F. şi agent F.P. au plecat de lângă agenţii de poliţie C.P. şi N.A., care 
rămăseseră pe loc pentru a menţine ordinea în zonă şi au solicitat grupului să se 
oprească, însă persoanele care formau grupul au continuat să înainteze. În sprijinul 
organelor de poliţie a sosit şi agentul şef F.G., care a observat că dinspre strada 
Ş.M., trecând pe lângă Galeriile Piaţa G., a apărut un grup de aproximativ 15-20 
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persoane, care striga „hai peste ei să-i omorâm", aceştia fiind înarmaţi cu obiecte 
contondente (răngi, târnăcoape, cuţite, bâte artizanale). În fruntea grupului, şi cel 
mai agitat, se afla inculpatul V.M.E., zis „A", care îi incinta pe ceilalţi componenţi 
ai grupului, spunându-le să meargă peste ai lui „M.O. să-i omoare", fără să 
precizeze motivul, în grup aflându-se şi inculpatul V.L.M. Organele de politie s-au 
poziţionat în faţa grupului pentru a-i împiedica să ajungă la Clubul P.R., cu intenţia 
de a aplana o situaţie conflictuală latentă şi i-au solicitat inculpatului V.M.E., zis 
"A", să se oprească, inculpatul oprindu-se doar în momentul în care agentul şef 
F.G. i-a pus acestuia mâna pe piept. Pe moment, grupul s-a oprit, însă membrii 
acestuia încercau să se strecoare prin cordonul format de poliţişti, intenţionând să-
şi continue deplasarea către Clubul P.R., însă la un moment dat văzând că se strâng 
mai multe forţe de poliţie, printre care şi comandantul secţiei, au renunţat şi au 
fugit din zonă;  

- proces-verbal de cercetare la faţa locului din data de 03.10.2009 - din care 
rezultă că P.R. se află pe strada G., respectiv partea supusă traficului pietonal şi al 
autoturismelor, cuprinsă în perimetrul străzilor G.L. şi M. Locul se învecinează cu 
clădirea în care funcţionează Galeriile Comerciale Piaţa G., cu strada Ş.M. şi strada 
M. In urma examinării locului, s-au observat mai multe cioburi de sticlă provenite 
de la sticle goale de bere; în partea de sus pe lângă clădire cât şi în partea de nord 
pe lângă peretele clădirii Piaţa G. se află parcate mai multe autoturisme în poziţia 
perpendicular pe clădire; în urma examinării autoturismelor parcate, se observă că 
la un număr de 3 autoturisme au fost provocate distrugeri, respectiv autoturismul 
marca Alfa Romeo înmatriculat sub numărul CT…, prezenta geamul portierei 
stânga spart în totalitate, autoturismul marca WV înmatriculat sub numărul CT…, 
prezenta geamul lunetei spart, iar în interior, pe haionul portbagajului, se aflau 
cioburi de sticlă cu inscripţia “Silva”; între cele două autoturisme, la circa câţiva 
metri lateral stânga de autoturismul marca WV se observă o sticlă goală cu 
inscripţia “Silva”; autoturismul marca Logan cu numărul B…, pe tabla de la capota 
portbagajului prezenta două urme de lovire, fiind înfundată în partea superioară; 
partea stângă spate prezenta o lovitură prin înfundare în dreptul bandoului din 
material plastic. Pe latura de sud a clădiri Centrului Comercial G. erau 4 vitrine, 
compuse din 8 ochiuri de geam, ultima vitrină prezentând în ochiul din partea 
inferioară lateral dreapta spate, o gaură de formă neregulată. La o distanţă de 
aproximativ 3 metri de intrarea în clubul P.R. se aflau 2 panouri publicitare 
„Pepsi", unul dintre suporturile  unui panou cât şi rama metalică fiind îndoite uşor;  

- procese verbale cu privire la identificarea martorilor oculari– din care 
rezultă că persoanele cu care organele de poliţie au luat legătura, au relatat că în 
jurul orei 13,20, au văzut un grup de persoane care se îndrepta spre sediul P.R. fără 
a putea să precizeze numărul şi identitatea acestora. Astfel, numita P.M., 
vânzătoare la SC G.C. SRL, situată în apropierea P.R., a relatat verbal că, la 
03.10.2009, în jurul orei 13,20 a văzut un grup de persoane care se îndrepta spre 
P.R., neputând preciza dacă aceştia deţineau arme sau obiecte contondente. Numita 
C.R., vânzătoare la SC V. SRL, situată în apropierea P.R., a declarat verbal că, la 
03.10.2009, în jurul orei 13,20 a văzut un grup de persoane, care se îndrepta în 
fugă spre P.R., neputând preciza identitatea acestora.  
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Numita B.C.E., administrator la SC C. SRL, situată pe str. Ş.M., a declarat 
verbal că, la 03.10.2009, în jurul orelor 13,00-13,20, a văzut mai multe persoane, 
care se îndreptau în fugă spre P.R., neputând preciza numărul sau identitatea 
acestora, moment în care a închis societatea pentru a nu i se provoca distrugeri. 
Numita T.N. care lucrează în cadrul SC N. SRL, societate care se află la intersecţia 
străzilor G. cu Ş.M., la data de 03.10.2009, a observat un grup de persoane care 
striga, moment in care a închis societatea. Numita S.C., din cadrul SC E.I. SRL, 
societate care se află la intersecţia străzilor G. cu Ş.M., a declarat că a văzut la data 
de 03.10.2009 două persoane care se băteau în jurul orei 13,00, neputând preciza 
identitatea acestora, iar apoi a văzut că una dintre aceste persoane a fost ridicată de 
către echipajul de la ambulanţă. Numita B.R., administrator la SC V.S. SRL, 
societate amplasată pe strada Ş.M. în dreptul străzii G., a observat la data de 
03.10.2009 un grup de persoane care ţipa, apoi a văzut un echipaj de ambulanţă, 
care acorda îngrijiri medicale unei persoane, neputând preciza identitatea acesteia. 
Numita N.E.A., vânzătoare în cadrul SC Z.L. SRL, a observat la 03.10.2009, în 
jurul orei 13,20, un grup de persoane care se îndrepta spre P.R., neputând preciza 
numărul sau identitatea acestora, moment în care a închis societatea pentru a nu i 
se provoca distrugeri;  

- procese-verbale din data de 06.10.2009 şi 09.10.2009 – din care reiese că 
numita A.L., persoana care a apelat numărul unic de apel 112, a fost de faţă la 
scandalul din 03.10.2009, şi a arătat că este rudă cu familia V., îi cunoaşte pe fraţii 
A., fiind de faţă la bătaia dintre „M" şi „A", care s-a petrecut în faţa bijuteriei, 
situată la intersecţia străzilor Ş.M. cu G.; la „bătaie" au fost de faţă V.L., iar din 
tabăra adversă I., I. şi D. După ce „M" l-a bătut pe „A", grupul primului a fugit 
spre P.R., fiind urmat de grupul lui "A". 

Acolo, ambele grupuri au aruncat reciproc cu diverse obiecte, sticle, bâte, 
lovind şi autoturismele parcate in zonă. Numita A.L. a refuzat să se prezinte pentru 
audiere arătând că nu vrea să fie implicată, fiindu-i teamă de familia A., ai cărei 
membri sunt violenţi şi răzbunători";  

- procese-verbale privind identificarea martorilor oculari - din care reiese că 
persoanele cărora li s-au solicitat relaţii, au asistat la scandalul care a avut loc la 
data de 03.10.2009, însă nu doresc să fie audiate în calitate de martori, întrucât le 
este frică de eventuale acte de violenţă îndreptate împotriva lor. De asemenea, 
acestea au relatat că îi cunosc pe cei implicaţi în eveniment şi au observat că la 
data de 03.10.2009, în jurul orelor 13,00, două grupuri de persoane, unul alcătuit 
din mai mulţi membrii ai familiei A., cunoscut cu porecla de „M.O.", iar celălalt 
compus din mai mulţi membrii ai familiei V., cunoscut cu porecla de "A", au avut 
o altercaţie, ocazie cu care mai multe persoane s-au agresat, aruncând cu sticle. 
Organele de poliţie le-au solicitat acestor persoane să declare şi în scris ceea ce au 
relatat verbal, dar acestea au refuzat întrucât le este teamă, cunoscând faptul că 
persoanele participante la scandal sunt violente;  

- declaraţii părţi vătămate 
- declaraţii martori 
- procese verbale de conducere în teren 
- procese verbale de recunoaştere din fotografii  
- proces verbal de vizionare a imaginilor surprinse 
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Faţă de mijloacele de probă administrate în cauză şi expuse mai sus, Curtea 
constată că nu sunt întemeiate motivele de recurs ale inculpatului Z.P., prin care s-
a solicitat achitarea inculpatului în temeiul disp.art.11 pct.2 lit.a rap.la art.10 lit.d 
cod pr.penală pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art.321 alin.1 cod penal, 
neputându-se reţine că nu a avut o contribuţie în sensul tulburării ordinii şi liniştii 
publice. 

De asemenea, nu sunt întemeiate motivele de recurs ale inculpatului V.L.M. 
prin care s-a solicitat achitarea inculpatului în temeiul disp.art.11 pct.2 lit.a rap. la 
art.10 lit.c cod pr.penală, neputându-se reţine că singura lui participaţie a fost de a 
încerca şi a ruga părţile combatante să nu se mai bată pentru că se cunosc din 
copilărie şi că a încercat să aplaneze conflictul; în acest sens, Curtea are în vedere 
declaraţiile martorilor oculari A.D., M.M., B.E. şi P.I. din care reiese că inculpatul 
V.L.M. a avut o participare activă la incidentul din data de 03.10.2009, având 
asupra sa chiar un cuţit pe care îl agita şi instiga inculpaţii să se bată. 

Încadrarea juridică dată faptelor comise de cei 7 inculpaţi este legală, instanţa 
de fond efectuând o aplicare corespunzătoare a normelor în materie.  

Astfel, din toate declaraţiile martorilor audiaţi în cauză, precum şi din 
procesele verbale încheiate de organele de poliţie, faptele săvârşite de către cei 
şapte inculpaţi au generat reacţii puternice de indignare în rândul comunităţii, au 
produs tulburare, panică şi frică unui număr foarte mare de persoane, care se aflau 
la data de 03.10.2009 în jurul orelor 13,20 în Piaţa G. din Constanţa, atât pentru a 
face cumpărături cât pentru a-şi comercializa produsele, fiind nevoite să îşi închidă 
magazinele, în condiţiile în care zona în care s-au desfăşurat conflictele dintre 
inculpaţii A.A.M., A.I., A.I., A.D., V.L.M., V.M.E., Z.P. şi alte persoane, era 
intens circulată atât de persoane dar şi de autoturisme. 

În consecinţă, fapta inculpatului V.L.M., care la data de 03.10.2009, împreună 
cu inculpaţii V.M.E. zis „A" şi Z.P., precum şi cu alte persoane rămase 
neidentificate, având în mână un cuţit, a tulburat ordinea şi liniştea publică, 
provocând scandal public, în Piaţa G. din mun. Constanţa, în faţa sediului P.R., 
prin proferarea de cuvinte şi expresii jignitoare, prin aruncarea cu sticle şi obiecte 
contondente, în timpul căruia s-au produs distrugeri unui număr de trei autoturisme 
parcate în zonă, unei vitrine ce aparţinea unui spaţiu comercial din zonă şi unui 
panou publicitar, iar inculpatului Z.P. i s-au cauzat leziuni corporale ce au necesitat 
intervenţia de urgenţă a serviciului de ambulanţă, întruneşte elementele 
constitutive ale infracţiunii de ultraj contra bunelor moravuri şi tulburarea ordinii şi 
liniştii publice, prev. de art. 321 alin.l cp; din fişa de cazier judiciar a inculpatului, 
rezultă că acesta a fost condamnat la pedeapsa de 3 ani şi 4 luni închisoare (termen 
de reabilitare de 5 ani şi 8 luni) prin sentinţa penală nr. 24/17.01.2001 a 
Tribunalului Constanţa, fiind arestat la data de 09.10.2001, fapta reţinută în sarcina 
inculpatul fiind astfel comisă în stare de recidivă postexecutorie, urmând astfel a fi 
reţinute şi dispoziţiile art. 37 lit. b) cod penal în ceea ce-l priveşte acest inculpat.   

Fapta inculpatului V.M.E., zis „A", care la data de 03.10.2009, împreună cu 
inculpaţii V.L.M. şi Z.P., precum şi cu alte persoane rămase neidentificate, având 
în mână un cuţit, a tulburat ordinea şi liniştea publică, provocând scandal public, în 
Piaţa G. din mun. Constanţa, în faţa sediului P.R., prin proferarea de cuvinte şi 
expresii jignitoare, prin aruncarea cu sticle şi obiecte contondente, în timpul căruia 
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s-au produs distrugeri unui număr de trei autoturisme parcate în zonă, unei vitrine 
ce aparţinea unui spaţiu comercial din zonă şi unui panou publicitar, iar 
inculpatului Z.P. i s-au cauzat leziuni corporale ce au necesitat intervenţia de 
urgenţă a serviciului de ambulanţă, întruneşte elementele constitutive ale 
infracţiunii de ultraj contra bunelor moravuri şi tulburarea ordinii şi liniştii publice, 
prev. de art. 321 alin.l cp. 

Fapta inculpatului Z.P. care la data de 03.10.2009, împreună cu inculpaţii 
V.L.M. şi V.M.E. zis „A", precum şi cu alte persoane rămase neidentificate, având 
în mână un pistol, a tulburat ordinea şi liniştea publică, provocând scandal public, 
în Piaţa G. din mun. Constanţa, în faţa sediului P.R., prin proferarea de cuvinte şi 
expresii jignitoare, prin aruncarea cu sticle şi obiecte contondente, în timpul căruia 
s-au produs distrugeri unui număr de trei autoturisme parcate în zonă, unei vitrine 
ce aparţinea unui spaţiu comercial din zonă şi unui panou publicitar, şi i s-au 
cauzat leziuni corporale ce au necesitat intervenţia de urgenţă a serviciului de 
ambulanţă, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de ultraj contra 
bunelor moravuri şi tulburarea ordinii şi liniştii publice, prev. de art. 321 alin.l cp. 

Fapta inculpatului A.A.M., care la data de 03.10.2009, împreună cu A.D., 
A.I., A.I. şi alte persoane rămase neidentificate, a tulburat ordinea şi liniştea 
publică, provocând scandal public, în Piaţa G. din mun. Constanţa, în faţa sediului 
P.R., prin proferarea de cuvinte şi expresii jignitoare, prin aruncarea cu sticle şi 
obiecte contondente, în timpul căruia s-au produs distrugeri unui număr de trei 
autoturisme parcate în zonă, unei vitrine ce aparţinea unui spaţiu comercial din 
zonă şi unui panou publicitar, iar inculpatului Z.P. i s-au cauzat leziuni corporale 
ce au necesitat intervenţia de urgenţă a serviciului de ambulanţă, întruneşte 
elementele constitutive ale infracţiunii de ultraj contra bunelor moravuri şi 
tulburarea ordinii şi liniştii publice, prev. de art. 321 alin.l cp. 

Fapta inculpatului A.D. care la data de 03.10.2009, împreună cu A.A.M., A.I., 
A.I. şi alte persoane rămase neidentificate, a tulburat ordinea şi liniştea publică, 
provocând scandal public, în Piaţa G. din mun. Constanţa, în faţa sediului P.R., 
prin proferarea de cuvinte şi expresii jignitoare, prin aruncarea cu sticle şi obiecte 
contondente, în timpul căruia s-au produs distrugeri unui număr de trei autoturisme 
parcate în zonă, unei vitrine ce aparţinea unui spaţiu comercial din zonă şi unui 
panou publicitar, iar inculpatului Z.P. i s-au cauzat leziuni corporale ce au necesitat 
intervenţia de urgenţă a serviciului de ambulanţă, întruneşte elementele 
constitutive ale infracţiunii de ultraj contra bunelor moravuri şi tulburarea ordinii şi 
liniştii publice, prev. de art. 321 alin.l cp. 

Fapta inculpatului A.I. care la data de 03.10.2009, împreună cu A.A.M., A.D., 
A.I. şi alte persoane rămase neidentificate, a tulburat ordinea şi liniştea publică, 
provocând scandal public, în Piaţa G. din mun. Constanţa, în faţa sediului P.R., 
prin proferarea de cuvinte şi expresii jignitoare, prin aruncarea cu sticle şi obiecte 
contondente, în timpul căruia s-au produs distrugeri unui număr de trei autoturisme 
parcate în zonă, unei vitrine ce aparţinea unui spaţiu comercial din zonă şi unui 
panou publicitar, iar inculpatului Z.P. i s-au cauzat leziuni corporale ce au necesitat 
intervenţia de urgenţă a serviciului de ambulanţă, întruneşte elementele 
constitutive ale infracţiunii de ultraj contra bunelor moravuri şi tulburarea ordinii şi 
liniştii publice, prev. de art. 321 alin.l cp. 
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Fapta inculpatului A.I., care la data de 03.10.2009, împreună cu A.A.M., A.I., 
A.D., şi alte persoane rămase neidentificate, a tulburat ordinea şi liniştea publică, 
provocând scandal public, în Piaţa G. din mun. Constanţa, în faţa sediului P.R., 
prin proferarea de cuvinte şi expresii jignitoare, prin aruncarea cu sticle şi obiecte 
contondente, în timpul căruia s-au produs distrugeri unui număr de trei autoturisme 
parcate în zonă, unei vitrine ce aparţinea unui spaţiu comercial din zonă şi unui 
panou publicitar, iar inculpatului Z.P. i s-au cauzat leziuni corporale ce au necesitat 
intervenţia de urgenţă a serviciului de ambulanţă, întruneşte elementele 
constitutive ale infracţiunii de ultraj contra bunelor moravuri şi tulburarea ordinii şi 
liniştii publice, prev. de art. 321 alin.l cp. 

Având în vedere că infracţiunea reţinută în sarcina inculpaţilor a fost comisă 
de mai mult de trei persoane împreună, în mod temeinic instanţa de fond a reţinut 
circumstanţa agravantă generală prev. de art. 75 alin. 1 lit. a C.p. pentru fiecare 
inculpat. 

Având în vedere că cercetarea judecătorească a început în faţa instanţei de 
fond, anterior datei intrării în vigoare a Legii nr.202/2010 (respectiv data de 
26.11.2010) prin care a fost introdus art.3201 alin.1 din codul de procedură penală, 
că prin Deciziile nr. 1470/08.11.2011 şi nr. 1483/08.11.2011 a Curţii 
Constituţionale s-a constatat că dispoziţiile art.3201 alin.1 din codul de procedură 
penală sunt neconstituţionale, în măsura în care înlătură aplicarea legii penale mai 
favorabile, şi că la termenul din data de 03.04.2012 (din faţa instanţei de recurs) 
inculpaţii A.A.M., A.D., A.I., A.I. şi V.M.E. au solicitat aplicarea prevederilor 
art.3201 cod procedură penală, Curtea va reţine în favoarea acestora prevederile 
art.13 cod penal cu referire la art.3201 cod procedură penală.  

Fiind întrunite toate condiţiile cerute de dispoziţiile art. 345 alin. 2 Cod 
procedură penală, în mod corect aceasta a dispus condamnarea celor 7 inculpaţi 
pentru faptele pentru care au fost trimişi 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 o pedeapsă corespunzătoare gradului de pericol 
social concret a infracţiunii şi persoanei inculpatului.  

În acest sens, Curtea are în vedere limitele de pedeapsă prevăzute in partea 
speciala a Codului penal (cu aplicarea art.3201 alin.7 cod procedură penală pentru 
inculpaţii A.A.M., A.D., A.I., A.I. şi V.M.E.); gradul de pericol social al faptelor, 
pe care instanţa îl apreciază ca fiind ridicat şi care rezultă din modul şi mijloacele 
de săvârşire precum şi din împrejurările în care inculpaţii au comis infracţiunile – 
făcând parte din două grupuri formate dintr-un număr mare de persoane, pe care le 
coordonau şi instigau unul contra altuia (inculpaţii V.L.M. şi V.M.E. pe de-o parte 
şi A.A.M. pe de altă parte, fiind cei care au iniţiat şi ulterior instigat cele două 
grupuri la a se deda la manifestări violente, primii doi având asupra lor şi câte un 
cuţit pe care îl purtau la vedere), în zona unei pieţe publice şi într-o zi (sâmbăta) şi 
la o oră în care era intens frecventată, o perioadă lungă de timp, au proferat  
cuvinte şi expresii  jignitoare, ameninţări reciproce, având asupra lor obiecte 
contondente (inculpatul Z.P. având asupra sa un pistol), au  aruncat  cu  sticle  şi  
obiecte  contondente în grupul advers, fără a interesa posibilitatea lovirii unor 
persoane nevinovate, ocazie cu care s-au produs distrugeri, au comis acţiuni 
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violente de natură a  tulbura ordinea şi liniştea publică, provocând scandal  public 
în  Piaţa G. din  municipiul  Constanţa, doar intervenţia organelor de poliţie făcând 
posibilă încetarea acţiunilor violente dintre cele două grupuri, din scopul şi mobilul 
urmărit (lezarea integrităţii corporale a membrilor celuilalt grup, din motive puerile 
respectiv reglarea unor tensiuni între membrii celor două familii implicate), din 
urmarea produsă sau care s-ar fi putut produce (distrugeri aduse unui număr de trei 
autoturisme, unui spaţiu comercial, unui panou publicitar, lezarea integrităţii fizice 
a inculpatului Z.P., producerea unui puternic sentiment de teamă şi indignare 
persoanelor care se aflau la cumpărături în locul şi momentul incidentului, precum 
şi comercianţilor din zona, unii dintre ei fiind nevoiţi să îşi închidă magazinele, 
pentru a nu le fi distruse). 

Curtea constată că, chiar dacă pentru inculpaţii A.A.M., A.D., A.I., A.I. şi 
V.M.E. limitele speciale de pedeapsă prev. de art.321 alin.1 cod penal se reduc cu 
1/3 potrivit art.3201 alin.7 cod procedură penală, pedepsele aplicate de către 
instanţa de fond se încadrează în limitele speciale de pedeapsă reduse cu 1/3 şi 
corespund gradului de pericol social concret al faptelor săvârşite de către aceşti 
inculpaţi; faptul că aceşti inculpaţi au solicitat aplicarea procedurii prev. de 
art.3201 alin.1 cod procedură penală nu determină în mod implicit reducerea cu 1/3 
a pedepselor aplicate de către instanţa de fond, ci doar reducerea cu 1/3 a limitelor 
speciale de pedeapsă.  

Având în vedere aspectele expuse mai sus, Curtea constată că nu sunt 
întemeiate nici motivele de recurs ale inculpatului Z.P. prin care a solicitat 
reţinerea în favoarea acestuia a unor circumstanţe atenuante facultative prev. de 
art.74 cod penal, circumstanţele reale de săvârşire a faptei şi circumstanţele 
personale ale inculpatului neimpunând reţinerea în favoarea acestuia a vreunei 
circumstanţe atenuante facultative şi nici motivele de recurs ale Parchetului de pe 
lângă Judecătoria Constanţa prin care a solicitat majorarea pedepselor aplicate 
celor 7 inculpaţi.   

În ceea ce priveşte individualizarea judiciară a modalităţii de executare a 
pedepselor aplicate  fost stabilită corespunzător de prima instanţă, Curtea constată 
că inculpaţii A.A.M., A.D., A.I., A.I., V.M.E. şi Z.P. sunt infractori primari, că din 
momentul săvârşirii faptelor a trecut o perioadă relativ mare de timp (de 2 ani şi 7 
luni) şi că în această perioadă aceşti inculpaţi nu au mai săvârşit alte fapte penale, 
Curtea apreciind în consecinţă că scopul pedepsei prev. de art. 52 Cod penal poate 
fi atins şi fără executarea efectivă a pedepselor aplicate, pronunţarea condamnării 
constituind un avertisment pentru aceşti inculpaţi şi chiar fără executarea efectivă a 
pedepselor aplicate, aceşti inculpaţi nu vor mai săvârşi infracţiuni, fiind îndeplinite 
astfel cerinţele suspendării sub supraveghere a pedepsei potrivit art.861 cod penal, 
inculpaţii urmând a fi supuşi şi unor măsuri de supraveghere prev. de 863 cod penal 
pentru a se asigura realizarea scopului pedepsei. 

Curtea constată că pentru inculpatul A.A.M. sunt incidente disp.art.38 cod 
penal, acesta beneficiind anterior de o pedeapsă cu suspendare, pentru care, la 
momentul comiterii faptei deduse judecăţii, era împlinit termenul de reabilitare. 

În ceea ce-l priveşte pe inculpatul V.L.M., nu este posibilă suspendarea sub 
supraveghere a pedepsei aplicată în prezenta cauză, acesta săvârşind fapta care face 
obiectul prezentului dosar în stare de recidivă postexecutorie prev. de art.37 lit.b) 
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cod penal (acesta fiind condamnat la o pedeapsă de 3 ani şi 4 luni închisoare prin 
sentinţa penală nr. 24/17.01.2001 a Tribunalului Constanţa), nefiind îndeplinită 
astfel cerinţa prev. de art.861 alin.1 lit.b) cod penal. 

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 V.L.M. împotriva sentinţei penale nr.799 din data de 29.07.2011, 
pronunţată de Judecătoria Constanţa.  

În baza art. 38515 pct.2 lit.”d” cod procedură penală, Curtea va admite 
recursurile declarate de către Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanţa şi 
inculpaţii A.A.M., A.D., A.I., A.I., V.M.E. şi Z.P. împotriva sentinţei penale 
nr.799 din data de 29.07.2011, pronunţată de Judecătoria Constanţa, va casa 
hotărârea recurată şi, rejudecând, va dispune: 

Curtea va reţine în favoarea inculpaţilor A.A.M., A.D., A.I., A.I., V.M.E. 
prevederile art.3201 cod procedură penală. 

În baza art. 861 alin. 1, 2 Cod penal, Curtea va dispune suspendarea sub 
supraveghere a executării pedepselor aplicate inculpaţilor A.A.M., A.D., A.I., A.I., 
V.M.E. şi Z.P.  

În baza art. 71 al. 5 Cod penal, se va dispune suspendarea executării 
pedepselor accesorii pe durata suspendării sub supraveghere a executării pedepsei 
închisorii.  

În baza art. 862 Cod penal, Curtea va stabileşte  următoarele termene de 
încercare: 

- pentru inculpaţii A.A.M. şi V.M.E. - câte 4 ani fiecare; 
- pentru inculpaţii A.D., A.I., A.I. - câte 3 ani şi 6 luni fiecare; 
- pentru inculpatul Z.P. - 3 ani. 
În baza art. 863 alin. 1, 3 Cod penal, Curtea va obliga pe inculpaţii A.A.M., 

A.D., A.I., A.I., V.M.E. şi Z.P. să respecte pe durata termenelor de încercare 
stabilite pentru fiecare următoarele măsuri de supraveghere:  

- să se prezinte, la datele fixate, la Serviciul de probaţiune de pe lângă Tribunalul 
Constanţa; 

- 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 lui de existenţă. 
Curtea va atrage atenţia inculpaţilor A.A.M., A.D., A.I., A.I., V.M.E. şi Z.P. asupra 

dispoziţiilor art. 864 Cod penal privind revocarea suspendării executării pedepsei sub 
supraveghere în cazul săvârşirii unei noi infracţiuni în cursul termenul de încercare sau în 
cazul neîndeplinirii cu rea-credinţă a măsurilor de supraveghere stabilite. 

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

Conform art.192 alin. 2,3 cod procedură penală, inculpatul V.L.M. va fi obligat la 
800 lei cheltuieli judiciare către stat, restul cheltuielilor judiciare avansate de către stat 
rămânând în sarcina statului. 

Dosar nr. 32183/212/2009 
Decizia penală nr. 345/P/10.04.2012 

Judecător redactor Dan Iulian Năstase 
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          7. Citarea părţii vătămate la o altă adresă decât cea de domiciliu. 
Incălcarea dispoziţiei art. 291 alin. 1 şi art. 177 alin. 1, 9 Cod 
procedură penală. Consecinţe. Casare cu trimitere spre rejudecare. 

 
Potrivit art. 291 alin. 1 C. pr. pen., judecata poate avea loc numai dacă părţile sunt legal 

citate şi procedura este îndeplinită. Conform art. 177 alin. 1, 9 C. pr. pen. partea vătămată se 
citează la adresa unde locuieşte, iar dacă aceasta nu este cunoscută, la adresa locului său de 
muncă, prin serviciul de personal al unităţii la care lucrează.  

Partea vătămată nu a fost citată la adresa unde locuia, ci la o altă adresă, probabil 
indicată din eroare în rechizitoriu, astfel că judecata în faţa primei instanţe a avut loc în 
condiţiile în care partea vătămată nu  a fost legal citată.  

Această neregularitate procedurală a vătămat interesele procesuale ale părţii vătămate, 
care nu a putut să-şi apere interesele nici din perspectiva laturii penale, dar nici a laturii civile, 
dat fiind faptul că nu a avut cunoştinţă despre procedura judiciară derulată în faţa primei 
instanţe.  

Neregularitatea privind procedura de citare a părţii vătămate atrage incidenţa cazului 
de casare prev. de art. 3859 pct. 21 C. pr. pen., precum şi a dispoziţiilor imperative ale art. 38515 
pct. 2 lit. c C. Pr. Pen., care impun rejudecarea cauzei de instanţa a cărei hotărâre a fost casată. 

Neregularitatea de natură formală, constatată de curte, ce atrage nulitatea hotărârii 
pronunţată de prima instanţă, face inutilă analizarea motivelor invocate de partea vătămată, ce 
vizează fondul cauzei, acestea urmând a fi avute în vedere de prima instanţă la rejudecarea 
cauzei, cu legala citare a tuturor părţilor. 

 
Art. 291 alin. 1 şi art. 177 alin. 1, 9 Cod procedură penală 

Art. 3859 pct. 21 şi art. 38515 pct. 2 lit. c Cod procedură penală 
 

 Prin sentinţa penală nr. 1953/04.10.2011 pronunţată de Judecătoria 
Medgidia în dosarul nr. 5286/256/2011 s-au hotărât următoarele: 

In baza art. 182 alin. 1 Cod penal, cu aplicarea art. 3201 alin.7 c. pr.pen., art. 
74 alin.(1) lit. a şi c si art. 76 alin.(1) lit. d Cod Penal condamnă pe inculpatul G.S., 
născut la data de 29.12.1989 în municipiul Medgidia, judeţul Constanţa, cu 
domiciliul în comuna Poarta Albă, judeţul Constanţa, cetăţean român,  studii – 8 
clase, căsătorit, fără copii, vulcanizator în cadrul  SC A.Z. SRL, fără antecedente 
penale, la pedeapsa de 1 (un) an şi 2 (două) luni inchisoare, pentru săvârşirea 
infracţiunii de vătămare corporală gravă. 

În baza art. 81 alin.1 Cod Penal suspendă condiţionat executarea pedepsei 
aplicate inculpatului G.S., pe durata termenului de încercare de 3 ani şi 2 luni, 
calculat conform disp. art. 82 C.p. 

În baza art. 71 C.p. interzice inculpatului G.S. drepturile prev. de art. 64 lit. a 
teza a II-a şi lit. b C.p. pe durata executării pedepsei.  

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

În baza art. 359 C.pr.pen. atrage atenţia inculpatului G.S. asupra disp. art. 83 
şi art. 84 C.p., privind revocarea suspendării condiţionate în cazul săvârşirii unei 
noi infracţiuni în cursul termenului de încercare.  

Ia act că partea vătămată A.I.C. nu s-a constituit parte civilă în cauză. 
În baza art. 189 C.pr.pen., dispune avansarea din fondurile Ministerului 

Justiţiei către Baroul Constanţa, a onorariului pentru apărătorul din oficiu în sumă 
de 100 lei, în favoarea d-nei av. T.A.S. 
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În baza art. 191 cod pr.pen. obligă pe inculpat la plata cheltuielilor judiciare 
către stat, in sumă de 600 lei. 

Pentru a pronunţa această soluţie prima instanţă  a reţinut că la data de 
01.09.2010 Parchetul de pe lângă Judecătoria Medgidia a fost sesizat de numitul 
A.I.C. în legătură cu o faptă de agresiune săvârşită de inculpatul G.S. împotriva 
acestuia. 

In seara de 28 iulie 2010, partea vătămată, inculpatul precum şi alte 
persoane care au fost audiate ca martori se aflau în barul aparţinând SC N.B SRL 
din Poarta Albă. Din depoziţiile martorilor audiaţi, coroborate cu declaraţiile 
inculpatului şi ale părţii vătămate, rezultă că la un moment dat, între aceasta din 
urmă şi martorul A.I.C. a avut loc o altercaţie verbală determinată de gestul 
martorului de a lua o ţigară din pachetul părţii vătămate. In bar erau ocupate trei 
mese: la una stătea partea vătămată cu un prieten (numitul R.A.), la o masă 
alăturată erau inculpatul şi numitul B.C., iar la cea de-a treia masă se aflau 
martorii A.l., P.A.M. şi Z.I. Din declaraţiile acestora reiese că la un moment dat 
A.I. i-a cerut o ţigară martorului R.A. (S.), acesta spunându-i să ia din pachetul de 
pe masă. Când A.l. a deschis pachetul şi a luat ţigara, partea vătămată i-a cerut 
acestuia socoteală pentru gestul său, atrăgându-i atenţia că este pachetul său şi că 
nu i-a permis să facă acest lucru. A. i-a explicat părţii vătămate că nu a ştiut acest 
aspect şi i-a restituit ţigara luată. Intre partea vătămată şi martor s-au purtat totuşi 
discuţii contradictorii, urmate de un gest relativ agresiv al părţii vătămate în sensul 
că l-a apucat cu mâinile de bluză. In acel moment, pe neaşteptate, de la masa 
alăturată s-a ridicat inculpatul, care a lovit-o pe partea vătămată cu o halbă de bere 
în faţă. 

Martorii audiaţi in faza de urmarire penala au asistat în mod nemijlocit la 
actele de agresiune şi au putut oferi amănunte în legătură cu faptele reclamate. 
Aceştia au specificat că halba cu care a fost lovită partea vătămată era plină cu 
bere, aspect pe care l-au reţinut întrucât lichidul i-a stropit pe toţi. 

Urmare loviturii primite, partea vătămată a căzut la pământ, rămânând 
aproape inconştientă. Inainte de a leşina, în timp ce se afla la podea, partea 
vătămată a mai fost lovită de câteva ori cu piciorul, fără a observa însă persoanele 
care au agresat-o. 

Potrivit declaraţiei martorului P.A.M., partea vătămată a fost lovită cu 
picioarele de învinuit şi de Z.I. In acelaşi sens sunt şi declaraţiile învinuitului şi ale 
martorului A.l. 

La primele audieri, inculpatul a fost nesincer, negând săvârşirea faptei. 
După audierea martorului propus de el, P.A.M., inculpatul a înţeles să-şi schimbe 
poziţia procesuală iniţială. Astfel, cu prilejul întocmirii celui de-al doilea proces 
verbal de prezentare a materialului de urmărire penală, inculpatul a recunoscut că 
l-a lovit cu halba de bere, în faţă, pe A.I.C. 

Conform raportului de constatare medico-legală nr. 461/A1 agresiuni/28 
ianuarie 2011 emis de Serviciul de Medicină Legală Constanţa, partea vătămată 
Arvente Iulian Cristian prezenta la data examinării leziuni produse prin lovire cu 
corp dur, pentru vindecarea acestora fiind necesare 4 (patru) luni de îngrijiri 
medicale. 

Inculpatul a recunoscut şi a regretat faptele aşa cum au fost reţinute in 
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Rechizitoriul Parchetului. Astfel, la termenul de judecata din 16.09.2011, 
inculpatul a declarat ca recunoaşte faptele reţinute in rechizitoriu si solicita ca 
judecata sa se facă in baza probelor administrate in faza de urmărire penala.  

În drept, fapta inculpatului G.S. care, la data de 28.07.2010, a lovit-o pe 
partea vătămată A.I.C. cu o halbă de bere, la nivelul feţei, cauzându-i leziuni ce au 
necesitat patru luni de îngrijiri medicale pentru vindecare, întruneşte elementele 
constitutive ale infracţiunii de vătămare corporală gravă, prev. de art. 182 alin. 
1 Cod penal. 

La stabilirea pedepsei ce va fi aplicată inculpatului, instanţa a avut în vedere 
disp. art. 3201 alin.7 c. pr.pen., criteriile generale de individualizare a pedepselor 
prev. de art. 72 cod pen. respectiv, limitele de pedeapsa prevăzute de lege, modul 
şi împrejurările de săvârşire a faptei, gradul de pericol social crescut al faptei, 
datele personale ale inculpatului respectiv atitudinea manifestata in faţa instanţei, 
de recunoaştere şi regret a faptei, lipsa antecedentelor penale, faptul ca are doi 
copii minori de întreţinut. Faţă de aceste criterii instanţa a reţinut, totuşi, în 
favoarea inculpatului circumstanţele atenuante prev. de art. 74 lit. a si c cod. pen., 
urmând astfel, să-i aplice pentru infractiunea prev. de art. 182 alin. 1 Cod penal o 
pedeapsă cu închisoarea orientată sub minimul special prevăzut de art. 76 lit. d cod 
pen.  

Instanţa a luat act că partea vătămată nu s-a constituit parte civilă in procesul 
penal- intrucât neindicând cuantumul determinat al prejudiciului pe care l-a 
reclamat doar generic, in plangere si in toate declaratiile date in faza de urmarire 
penală, in care a avut şi avocat angajat, lipseşte obiectul acţiunii civile - 
rămânându-i părţii vătămate deschisă calea actiunii in materie civilă. 

Împotriva sentinţei penale nr. 1953/04.10.2011 pronunţată de 
Judecătoria Medgidia în dosarul nr. 5286/256/2011 a declarat recurs partea 
vătămată A.I.C., care a criticat nelegalitatea citării sale la prima instanţă (a fost 
citat la altă adresă decât cea menţionată în declaraţiile sale şi în cartea de 
identitate); a criticat greşita încadrare juridică a faptei, susţinând că sunt incidente 
dispoziţiile art. 182 alin. 2 C. pen., urmare a pierderii funcţionalităţii ochiului 
stâng; a mai susţinut că se impune majorarea pedepsei aplicate inculpatului. 

Examinând legalitatea şi temeinicia sentinţei penale recurate, prin 
prisma criticilor formulate şi din oficiu, conform art. 3856 alin. 3 C. pr. pen., 
Curtea constată că recursul formulat de partea vătămată A.I.C. este fondat. 

Prin rechizitoriul nr. 3197/P/2010 din 13.07.2011 al Parchetului de pe lângă 
Judecatoria Medgidia s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatului G.S. pentru 
săvârşirea infracţiunii de vătămare corporală gravă, prev. de art. 182 alin. 1 Cod 
penal. 

S-a reţinut în sarcina inculpatului că la data de 28.07.2010 a lovit-o pe partea 
vatamata A.I.C. cu o halbă de bere, la nivelul feţei, cauzandu-i leziuni ce au 
necesitat patru luni de îngrijiri medicale pentru vindecare. 

În rechizitoriu se menţionează că partea vătămată A.I.C. are domiciliul în 
mun. Medgidia, str. C., baraca 28, jud. Constanţa, adresă la care partea vătămată a 
şi fost citată de prima instanţă pentru singurul termen de judecată din data de 
16.09.2011. Pentru acest termen de judecată procedura de citare cu partea vătămată 
A.I.C., la adresa din mun. Medgidia, str. C., baraca 28, jud. Constanţa, s-a realizat 
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prin afişare, conform menţiunilor din dovada de îndeplinire a procedurii de citare.  
Din analiza dosarului de urmărire penală rezultă că partea vătămată A.I.C. a 

precizat că locuieşte la adresa din sat Poarta Albă, str. P. nr. 1, jud. Constanţa. 
Această adresă rezultă din plângerea penală a părţii vătămate, din declaraţia dată în 
faţa organelor de urmărire penală, din actul medico-legal, dar şi din copia cărţii de 
identitate a părţii vătămate, care era ataşată dosarului de urmărire penală. 

Din nici un înscris nu rezultă că partea vătămată A.I.C. locuieşte la adresa 
din mun. Medgidia, str. C., baraca 28, jud. Constanţa. 

Potrivit art. 291 alin. 1 C. pr. pen., judecata poate avea loc numai dacă 
părţile sunt legal citate şi procedura este îndeplinită. Conform art. 177 alin. 1, 9 C. 
pr. pen. partea vătămată se citează la adresa unde locuieşte, iar dacă aceasta nu este 
cunoscută, la adresa locului său de muncă, prin serviciul de personal al unităţii la 
care lucrează. În condiţiile în care adresa de domiciliu  a părţii vătămate era 
cunoscută, prima instanţă avea obligaţia de a proceda la citarea părţii vătămate 
A.I.C. la adresa din sat Poarta Albă, str. P. nr. 1, jud. Constanţa. 

Se constată că partea vătămată A.I.C. nu a fost citată la adresa unde locuia, 
ci la o altă adresă, probabil indicată din eroare în rechizitoriu, astfel că judecata în 
faţa primei instanţe a avut loc în condiţiile în care partea vătămată nu  a fost legal 
citată.  

Această neregularitate procedurală a vătămat interesele procesuale ale părţii 
vătămate A.I.C, care nu a putut să-şi apere interesele nici din perspectiva laturii 
penale, dar nici a laturii civile, dat fiind că nu a avut cunoştinţă despre procedura 
judiciară derulată în faţa primei instanţe.  

Neregularitatea privind procedura de citare a părţii vătămate A.I.C. atrage 
incidenţa cazului de casare prev. de art. 3859 pct. 21 C. pr. pen., precum şi a 
dispoziţiilor imperative ale art. 38515 pct. 2 lit. c C. Pr. Pen., care impun 
rejudecarea cauzei de instanţa a cărei hotărâre a fost casată. 

Neregularitatea de natură formală, constatată de curte, ce atrage nulitatea 
hotărârii pronunţată de prima instanţă, face inutilă analizarea motivelor invocate de 
partea vătămată, ce vizează fondul cauzei, acestea urmând a fi avute în vedere de 
prima instanţă la rejudecarea cauzei, cu legala citare a tuturor părţilor. 

La rejudecarea cauzei prima instanţă urmează a ţine seama şi de dispoziţiile 
art. 76 alin. 1, 2 C. pr. pen., urmând a cere precizări părţii vătămate A.I.C. privind 
participarea în proces în calitate de parte civilă, dat fiind că în ciclul procesual 
anterior partea vătămată nu a avut posibilitatea de a preciza obiectul acţiunii civile. 

Pentru aceste considerente, în baza art. 38515 pct. 2 lit. c C. Pr. Pen. curtea 
va admite recursul formulat de partea vătămată A.I.C. împotriva sentinţei penale 
nr. 1953/04.10.2011  pronunţată de Judecătoria Medgidia în dosarul nr. 
5286/256/2011. 

În baza art. 38517 alin. 1 C. Pr. Pen. se va casa sentinţa penală recurată şi se 
va trimite cauza pentru rejudecare primei instanţe – Judecătoria Medgidia, cu 
respectarea dispoziţiilor privind citarea părţilor. 

Dosar nr. 5286/256/2011 
Decizia penală nr. 126/P/03.02.2012 

Judecător redactor Marius Damian Mitea 
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          8. Contestaţia în anulare, prevăzută de art. 386 lit. d Cod 
procedură penală, se poate formula împotriva hotărârilor penale 
definitive atunci când împotriva unei persoane s-au pronunţat două 
hotărâri definitive pentru aceeaşi faptă. 

 
Potrivit art. 386 lit. d Cod procedură penală ”Împotriva hotărârilor penale definitive se 

poate face contestaţie în anulare în următoarele cazuri: 
… d) când împotriva unei persoane s-au pronunţat două hotărâri definitive pentru 

aceeaşi faptă”. 
 

Art. 386 lit. d Cod procedură penală 
 

Petentul condamnat C.V. a formulat contestaţie în anulare împotriva sentinţei 
penale nr. 2301/16.11.2010 a Judecătoriei Medgidia, pronunţată în dosar 
nr.2800/256/2010, rămasă definitivă prin decizia penală nr.1077/P/28.11.2011 a 
Curţii de Apel Constanţa pronunţată în dosar nr.2800/256/2010, invocând cazul de 
contestaţie în anulare prev. de art.386 lit.d) Cod procedură penală. 

În acest sens, condamnatul a arătat că împotriva sa s-au pronunţat 2 hotărâri 
definitive pentru aceeaşi faptă (parte vătămată C.C.), respectiv: 

- sentinţa penală nr. 2301/16.11.2010 a Judecătoriei Medgidia, pronunţată în 
dosar nr.2800/256/2010, rămasă definitivă prin decizia penală 
nr.1077/P/28.11.2011 a Curţii de Apel Constanţa, pronunţată în dosar 
nr.2800/256/2010, prin care i s-a aplicat pedeapsa de 5 ani închisoare; 

- sentinţa penală nr.510/22.03.2011 a Judecătoriei Târgu Jiu, pronunţată în 
dosar nr.1088/318/2011, rămasă definitivă prin decizia penală 
nr.1473/26.09.2011 a Curţii de Apel Craiova, pronunţată în dosar nr. 
1088/318/2011, prin care i s-a aplicat pedeapsa de 2 ani închisoare.  

Curtea constată că dintre aceste 2 hotărâri, cea care a rămas ultima definitivă 
este sentinţa penală nr. 2301/16.11.2010 a Judecătoriei Medgidia, pronunţată în 
dosar nr.2800/256/2010, aceasta rămânând definitivă prin decizia penală 
nr.1077/P/28.11.2011 a Curţii de Apel Constanţa. 

Prin urmare, potrivit art.389 alin.(2) cod procedură penală, Curţii de Apel 
Constanţa îi revine competenţa materială pentru soluţionarea prezentei contestaţii 
în anulare întemeiată pe cazul de contestaţie în anulare prev. de art.386 lit.d) cod 
procedură penală. 

 La solicitarea Curţii, s-a ataşat, la prezentul dosar, dosarul nr.1088/318/2011 
al Judecătoriei Târgu Jiu şi dosarul nr. 1088/318/2011 al Curţii de Apel Craiova. 

I. Examinând sentinţa penală nr. 510/22.03.2011 a Judecătoriei Târgu Jiu, 
pronunţată în dosar nr.1088/318/2011, rămasă definitivă prin decizia penală nr. 
1473/26.09.2011 a Curţii de Apel Craiova, pronunţată în dosar nr. 1088/318/2011, 
Curtea constată că inculpatul C.M. a fost condamnat la pedeapsa de 2 ani 
închisoare (cu aplicarea art.81 cod penal) pentru săvârşirea infracţiunii de 
înşelăciune prev. de art.215 alin.1, 2 cod penal cu aplicarea art.3201 cod penal, 
art.13 cod penal şi art.74,76 cod penal faţă de partea vătămată C.C., faţă de care 
inculpatul a fost obligat la plata sumei de 1.500 lei reprezentând despăgubiri civile, 
reţinându-se că la data de 05.03.2010, folosindu-se de o calitate mincinoasă, 
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inculpatul C.M. a indus în eroare pe partea civilă C.C. de la care a obţinut astfel 
suma de 1.500 lei. 

II. Examinând sentinţa penală nr. 2301/16.11.2010 a Judecătoriei Medgidia, 
pronunţată în dosar nr.2800/256/2010, rămasă definitivă prin decizia penală nr. 
1077/P/28.11.2011 a Curţii de Apel Constanţa, pronunţată în dosar nr. 
2800/256/2010, Curtea reţine că s-a dispus: 

„În baza art.215 alin.1 şi 2 Cod penal cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal 
pentru infracţiunea de înşelăciune; 
 Condamnă pe inculpatul C.M. la pedeapsa de 5 (cinci) ani închisoare. 

Face aplicarea dispoziţiilor art.71 alin.1 Cod penal în referire la dispoziţiile 
art.64 alin.1 lit.a teza a II a şi lit. b Cod penal. 
  Dispune încetarea măsurii obligării inculpatului C.M. de a nu părăsi 
localitatea de domiciliu fără încuviinţarea instanţei, cu excepţia deplasărilor la 
organele judiciare desemnate cu soluţionarea prezentei cauze şi la organul de 
poliţie desemnat cu supravegherea sa, măsură luată prin decizia penală nr. 
789/18.08.2010 pronunţată de Tribunalul Constanţa – Secţia penală – în dosarul 
nr.10.297/118/2010, la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri. 
 În baza art.88 Cod penal; 
 Deduce din pedeapsa închisorii aplicate inculpatului C.M. durata reţinerii şi 
arestării preventive de la 10.03.2010 la 18.08.2010. 
  În baza art.14-16 Cod procedură penală rap. la art.998 Cod civil; 
 Obligă pe inculpatul C.M. la plata de despăgubiri civile, după cum urmează: 
400 lei către partea civilă M.A.; 3.000 lei către partea civilă D.A.; 3.000 lei către 
partea civilă T.R.; 2.600 lei către partea civilă C.M.; 2.000 lei către partea civilă 
C.F.; 1.500 lei către partea civilă M.M.E.; 2.000 lei către partea civilă C.P.; 600 lei 
către partea civilă S.T.; 1.700 lei către partea civilă P.E.; 1.000 lei către partea 
civilă S.C.M.; 1.500 lei către partea civilă T.M.; 500 lei către partea civilă S.G.; 
1.100 lei către partea civilă F.O.; 600 lei către partea civilă K.M.; 600 lei către 
partea civilă C.P.; 1.500 lei către partea civilă C.C.; 300 lei către partea civilă C.M. 
  Ia act că părţile vătămate D.D., T.N., S.M., R.C., T.M., G.M., T.F., R.A., 
C.E., G.G., N.D., D.I., S.I., C.S.A., B.A., C.I., B.S., I.M. şi M.I.P. nu s-au 
constituit părţi civile în procesul penal. 
 În baza art.118 lit.e Cod penal; 
 Confiscă de la inculpatul C.M. suma de 14.210 lei – dobândită de la părţile 
vătămate D.D., T.N., S.M., R.C., G.M., T.F., C.E., G.G., D.I., C.I. şi B.S. prin 
infracţiune, nerestituită, şi pentru care părţile vătămate nu s-au constituit părţi 
civile în procesul penal.” 

 Ca stare de fapt s-a reţinut că în perioada ianuarie - martie 2010, în realizarea 
aceleiaşi rezoluţii infracţionale, inculpatul C.M. a indus în eroare un număr de 38 
persoane, prin prezentarea sa în calitatea mincinoasă de funcţionar public cu 
atribuţii de control, în scopul obţinerii unor sume de bani ca folos injust, cauzând 
astfel un prejudiciu total de 38.110 lei. 

Curtea constată astfel că in sentinţa penală nr. 2301/16.11.2010 a Judecătoriei 
Medgidia s-a avut în vedere săvârşirea de către inculpatul C.M. a infracţiunii de 
înşelăciune prev. de art.215 alin.1 şi 2 Cod penal în formă continuată potrivit art.41 
alin.2 Cod penal faţă de 38 de părţi vătămate. 
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Curtea reţine că una dintre aceste părţi vătămate este partea vătămată C.C. 
(fapta expusă la pct. 36 în motivarea sentinţei penale nr. 2301/16.11.2010 a 
Judecătoriei Medgidia), fapta constând în aceea că la data de 05.03.2010 inculpatul 
C.M., folosindu-se de o calitate mincinoasă, a indus în eroare pe partea civilă C.C. 
de la care a obţinut astfel suma de 1.500 lei (sentinţa penală nr. 2301/16.11.2010 a 
Judecătoriei Medgidia). 

Faţă de aspectele expuse mai sus, Curtea constată că petentul condamnat C.M. 
a fost condamnat prin: 

- sentinţa penală nr.510/22.03.2011 a Judecătoriei Târgu Jiu, pronunţată în 
dosar nr.1088/318/2011, rămasă definitivă prin decizia penală 
nr.1473/26.09.2011 a Curţii de Apel Craiova, pronunţată în dosar nr. 
1088/318/2011,  

- sentinţa penală nr. 2301/16.11.2010 a Judecătoriei Medgidia, pronunţată în 
dosar nr.2800/256/2010, rămasă definitivă prin decizia penală nr. 
1077/P/28.11.2011 a Curţii de Apel Constanţa, pronunţată în dosar nr. 
2800/256/2010, pentru aceeaşi faptă, respectiv pentru fapta de înşelăciune 
din data de 05.03.2010 faţă de partea civilă C.C. (de la care a obţinut suma 
de 1.500 lei). 

 Prin urmare, Curtea constată că petentul condamnat C.M. a fost condamnat 
prin 2 hotărâri definitive pentru aceeaşi faptă (fapta de înşelăciune din data de 
05.03.2010 faţă de partea civilă C.C.), fiind astfel incident cazul de contestaţie în 
anulare prev. de art. 386 lit.d) cod procedură penală. 
 Se impune menţiunea că, în ceea ce priveşte sentinţa penală nr. 
2301/16.11.2010 a Judecătoriei Medgidia, pronunţată în dosar nr.2800/256/2010, 
rămasă definitivă prin decizia penală nr.1077/P/28.11.2011 a Curţii de Apel 
Constanţa, pronunţată în dosar nr.2800/256/2010, această faptă săvârşită de 
inculpat faţă de partea civilă C.C. a constituit unul dintre cele 38 acte materiale ale 
infracţiunii de înşelăciune comisă în formă continuată de inculpatul C.M. 
 În consecinţă, Curtea constată că se impune astfel a se individualiza acest act 
material pe calea schimbării încadrării juridice pentru a fi posibilă, potrivit art.392 
alin.3 cod procedură penală, anularea doar a părţii din sentinţa penală nr. 
2301/16.11.2010 a Judecătoriei Medgidia, pronunţată în dosar nr.2800/256/2010, 
rămasă definitivă prin decizia penală nr.1077/P/28.11.2011 a Curţii de Apel 
Constanţa pronunţată în dosar nr.2800/256/2010, cu privire la fapta comisă faţă de 
partea vătămată C.C. cu privire la care există autoritate de lucru judecat (atât în 
ceea ce priveşte latura penală cât şi cu privire la latura civilă) prin sentinţa penală 
nr.510/22.03.2011 a Judecătoriei Târgu Jiu, pronunţată în dosar nr.1088/318/2011, 
rămasă definitivă prin decizia penală nr.1473/26.09.2011 a Curţii de Apel Craiova, 
pronunţată în dosar nr. 1088/318/2011. 

Faţă de ansamblul considerentelor expuse, în baza art. 392 alin.(3) cod 
procedură penală cu referire la art.386 lit.d) cod procedură penală, Curtea va 
admite contestaţia în anulare formulată de către condamnatul C.M. şi, în 
consecinţă: 
       Curtea va desfiinţa în parte sentinţa penală nr. 2301/16.11.2010 a Judecătoriei 
Medgidia, pronunţată în dosar nr.2800/256/2010, rămasă definitivă prin decizia 
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penală nr.1077/P/28.11.2011 a Curţii de Apel Constanţa pronunţată în dosar 
nr.2800/256/2010, respectiv cu privire: 

- la actul material din data de 05.03.2010 care a intrat în compunerea 
infracţiunii de înşelăciune săvârşită de către inculpatul C.M. în formă continuată, 
prev. de art. 215 alin.1,2 cod penal cu aplicarea art.41 alin.2 cod penal (pct.36 din 
considerentele sentinţei penale cu privire la partea vătămată C.C.), 

- la obligarea inculpatului C.M. la plata sumei de 1.500 lei despăgubiri civile 
către partea civilă C.C. 

    În baza art.334 cod procedură penală, Curtea va dispune schimbarea 
încadrării juridice dată faptei din infracţiunea prev. de art.215 alin.1, 2 cod penal 
cu aplicarea art.41 alin.2 cod penal (38 acte materiale) în infracţiunea prev. de 
art.215 alin.1, 2 cod penal cu aplicarea art.41 alin.2 cod penal (37 acte materiale) şi 
infracţiunea prev. de art.215 alin.1,2 cod penal (parte vătămată C.C.) cu aplicarea 
art.33 lit.a) cod penal. 

   În baza art. 11 pct.2 lit.b) cod procedură penală cu referire la art.10 lit. j) cod 
procedură penală, Curtea va înceta procesul penal cu privire la infracţiunea prev. 
de art.215 alin.1,2 cod penal (parte vătămată C.C.), faţă de care există autoritate de 
lucru judecat prin sentinţa penală nr.510/22.03.2011 a Judecătoriei Târgu Jiu, 
pronunţată în dosar nr.1088/318/2011, rămasă definitivă prin decizia penală 
nr.1473/26.09.2011 a Curţii de Apel Craiova, pronunţată în dosar nr. 
1088/318/2011.  

   Curtea va respinge acţiunea civilă formulată de către partea civilă C.C. 
pentru autoritate de lucru judecat.  

   În baza art.215 alin.1,2 cod penal cu aplicarea art.41 alin.2 cod penal (37 
acte materiale), condamnă pe inculpatul C.M. la pedeapsa de 5 ani închisoare. 

   Se va face aplicarea prev. art.71 alin.1 cod penal cu referire la art.64 alin.1 
lit.a (teza a II-a), lit.b) cod penal. 

   Curtea va anula mandatul de executare emis în baza sentinţei penale nr. 
2301/16.11.2010 a Judecătoriei Medgidia, pronunţată în dosar nr.2800/256/2010, 
şi va dispune emiterea unui nou mandat de executare potrivit prezentei hotărâri. 

   De asemenea, Curtea va deduce din pedeapsa aplicată inculpatului C.M. 
durata reţinerii şi arestării preventive de la 10.03.2010 la 18.08.2010 şi perioada 
executată de la 29.11.2011 la zi.   

   Se vor menţine restul dispoziţiilor sentinţei penale nr. 2301/16.11.2010 a 
Judecătoriei Medgidia, pronunţată în dosar nr.2800/256/2010, în măsura în care nu 
contravin prezentei decizii. 

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

Dosar nr. 1430/36/2011 
Decizia penală nr. 342/P/10.04.2012 

Judecător redactor Dan Iulian Năstase 
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          9. Greşita achitare a inculpatului sub aspectul săvârşirii 
infracţiunii prevăzute de art. 184 alin. 2 şi 4 Cod Penal. 

 
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 şi art.21 din 
Constituţie. 

 
Art. 345 Cod procedură penală 

 
Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Medgidia 

nr.1530/P/2008/11.05.2009, s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatului S.M.I. 
pentru săvârşirea infracţiunii de „vătămare corporală din culpă” prev. de art.184 
alin.2 şi 4 cod penal prin aceea că, la data de 23.04.2008, orele 04 a.m., a condus 
utilitara MAN pe DN 22 C dinspre Satu Nou către Medgidia, şi, cu ocazia 
efectuării incorecte a unei depăşiri, nepăstrând o distanţă corect apreciată a 
autovehiculului depăşit şi prin nefolosirea corectă a sistemului de iluminare a 
accidentat-o pe partea vătămată I.N. ce se deplasa în afara părţii carosabile pe 
stânga în acord cu posibilitatea legală şi concretă avută de aceasta, cu consecinţa 
punerii în primejdie a vieţii şi rămânerii sale cu infirmitate permanentă. 

Soluţionând cauza, prin sentinţa penală nr.1380/P din data de 29 iunie 2010, 
pronunţată în dosarul penal nr.2281/256/2009, de Judecătoria Medgidia a hotărât: 

„În temeiul prev. art.11 pct.2 lit.a rap. la art.10 alin.1 lit.d) cod procedură 
penală, achită pe inculpatul S.M.I., fără antecedente penale, pentru săvârşirea 
infracţiunii de „vătămare corporală din culpă” prev. de art.184 alin.1 şi 4 cod penal 
întrucât faptei îi lipseşte unul din elementele constitutive ale infracţiunii. 

În baza prev. art.14 cod procedură penală rap. la art. 998-999 cod civil, 
respinge ca nefondată acţiunea civilă a părţii civile I.N. 

Respinge ca nefondată acţiunea civilă a părţii civile Spitalul Municipal 
Medgidia. 

În baza prev. art.192 alin.3 cod procedură penală, cheltuielile judiciare 
rămân în sarcina statului.” 

Instanţa de fond a reţinut următoarele: În dimineaţa de 23.04.2008, 
inculpatul se deplasa la volanul autoutilitarei marca MAN, culoarea albă, cu 
numărul de înmatriculare B…, pe D.N. 22 C direcţia Cernavoda-Medgidia, fiind 
încărcat cu aproximativ 2 tone de marfă. La ora 04.45, inculpatul a ieşit din 
localitatea Satu Nou şi, în timp ce rula în linie dreaptă pe D.N. 22 C către 
mun.Medgidia, s-a angajat în depăşirea ansamblului auto format din autotractorul 
Volvo cu numărul B… şi semiremorca B…, condus de martorul N.M., în faţa sa, în 
aceeaşi direcţie. În timp ce se afla în depăşire, paralel cu ansamblul auto, inculpatul 
l-a lovit cu oglinda retrovizoare stânga pe pietonul I.N. care se deplasa pedestru în 
direcţia Medgidia, pe partea stângă a sensului de mers. În urma impactului, oglinda 
s-a desprins, a spart geamul lateral stânga şi l-a lovit pe inculpat în zona 
capului.Imediat inculpatul a frânat şi, fiind ajutat de conducătorul ansamblului auto 
care a încetinit şi el, a reuşit să ajungă pe sensul iniţial de mers şi să oprească. În 
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continuare, a mers la martorul N.M., întrebându-l ce s-a întâmplat. Neputând să 
realizeze ce a lovit, inculpatul s-a deplasat pedestru înapoi pe traseul iniţial, 
găsindu-l autorităţile care l-au testat cu etilotestul “Drager”, rezultatul 
alcooltestului fiind negativ. Faptul că inculpatul nu a consumat băuturi alcoolice 
este confirmat şi prin buletinul de analiză toxicologică - alcoolemie nr. 
1044/24.04.2008 care atestă că, la data de 23.04.2008, acesta nu avea nici o 
cantitate de alcool în sânge. 

Conform notei de constatare din 23.04.2008, autovehiculul condus de 
inculpat era corespunzător din punct de vedere tehnic pentru a circula pe drumurile 
publice. 

Conform diagramei tahograf anexată în original la dosarul cauzei, în 
momentul impactului, inculpatul rula cu o viteza de 80 km/h, încadrându-se astfel 
în limita de 90 km/h, valabilă pentru categoria respectivă de drum. 

Având în vedere obiectivele propuse: stabilirea dinamicii producerii 
accidentului, a vitezei de deplasare a autovehiculului condus de inculpat în 
premomentului producerii accidentului rutier, stabilirea poziţiei autovehiculului şi 
a pietonului în urma producerii accidentului şi a legăturii de cauzalitate între 
poziţie sau impact, reguli de circulaţie încălcate şi posibilele manevre de evitare, 
desemnat de organele de urmărire penale, expertul concluzionează (conform 
raportului de expertiză tehnică judiciară auto şi următoarele dosar urmărire penală) 
că autoutilitara condusă de inculpat aflată în depăşirea unui autotractor cu 
semiremorcă cu viteza de 82 Km/h, a depăşit partea carosabilă trecând peste linia 
continuă, din care cauză a acroşat cu partea laterală stângă faţă victima care se 
deplasa în afara liniei continue care delimita partea carosabilă destinată circulaţiei 
rutiere. Se arată că inculpatul a încălcat prevederile art.118 lit.c şi art.114 al.2 din 
OUG.195/2002 republicat. Se susţine că accidentul putea fi evitat numai de 
inculpat dacă se deplasa regulamentar pe partea carosabilă destinată 
autovehiculelor rutiere. Conform raportului de expertiza, victima se afla în afara 
părţii carosabile peste linia continuă ce delimitează partea destinată circulaţiei 
rutiere, iar accidentul putea fi evitat numai de către conducătorul auto dacă acesta 
se deplasa regulamentar pe partea carosabilă, destinată autovehiculelor rutiere.In 
momentul impactului, autoutilitara s-a deplasat peste linia continuă ce delimitează 
carosabilul.  

Totodată, conform aceluiaşi raport, inculpatul a încălcat prevederile art.114 
alin.2 şi art.118 lit.c din Reg. pt. aplic. O.U.G. 195/2002-mod. Cerându-i-se 
lămuriri referitoare la poziţia corectă a luminii maşinii conduse de inculpat, 
precum şi la poziţia pietonului determinată de poziţia urmelor de sânge, expertul 
precizează că acestea „sunt uşoare, de aceea pot să se împrăştie pe o anumită 
suprafaţă” ceea ce justifică concluziile acestuia că pietonul circula în afara părţii 
carosabile. 

Concluziile de mai sus, expertul le menţine şi în cursul cercetării 
judecătoreşti. 

Urmare loviturii, partea vătămată a suferit vătămări corporale. 
Astfel, prin raportul de constatare medico legală nr.596/AC din 12.01.2009, 

se concluzionează că la data de 27.10.2008, partea vătămată prezenta leziuni 
traumatice ce au putut fi produse prin lovire cu şi de corpuri dure, ce pot data din 
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23.04.2008. Se reţine că leziunile de violenţă au pus în primejdie viaţa părţii 
vătămate prin comă profundă şi necesită circa 12 luni de îngrijiri medicale. Cu 
toate acestea, partea vătămată rămâne cu infirmitate permanentă hemipareză stângă 
ataxică. Diagnosticul la data raportului este:sindrom prefrontal posttraumatic 
Hemipareză stângă ataxică, cerebroastenie posttraum. Deficienţă globală severă. Se 
încadrează în gradul 1 de invaliditate, conform deciziei asupra capacităţii de muncă 
cu termen de revizuire la data de 24.03.2009. 

Urmare celor de mai sus, instanţa apreciază concluzia expertului cum că 
inculpatul se face exclusiv vinovat de producere a accidentului prin aceea ca, în 
momentul efectuării manevrei de depăşire, s-a deplasat foarte mult în stânga şi a 
încalcat marcajul simplu continuu ce delimitează partea carosabilă, aspect ce 
contravine prevederilor art.77 alin.2 din Regulamentul pentru aplicarea O.U.G. 
195/2002 modificată este incorectă.  

De asemenea, sunt incorecte şi irelevante concluziile expertizei constând în 
faptul că inculpatul a încălcat prevederile art.114 alin.2 si 118 lit.c din 
Regulamentul pentru aplicarea O.U.G. 195/2002, modificată. Aceasta deoarece 
legea privind circulaţia rutieră nu reglementează expres circumstanţele de loc când 
se foloseşte faza lungă, mai ales că în cauza de faţă dacă inculpatul ar fi făcut acest 
lucru, respectiv ar fi folosit faza lungă la manevra de depăşire l-ar fi orbit» pe cel 
pe care îl depăşea, prin intermediul oglinzilor retrovizoare ale autovehiculului 
acestuia, şi ar fi încălcat astfel prevederile art.114 alin.2, teza ultimă, care statuează 
că cel care se apropie din spate este obligat ca în timpul nopţii, cu cel puţin 100 m 
înainte, să folosească luminile de întâlnire. La fel de nereal este şi faptul că, 
potrivit expertizei, inculpatul a încălcat prevederile art.118 lit.c din Regulament. 
Din analiza dosarului, în ciuda concluziilor expertului, nu rezultă nici că inculpatul 
a ieşit cu maşina în partea stângă peste carosabil, nici că a circulat prea spre 
dreapta, respectiv prea aproape de maşina depăşită. Oricum, între autovehiculul 
inculpatului şi ansamblul auto nu a avut loc nici un impact. Această concluzie se 
desprinde din faptul că, în contra celor declarate de partea vătămată, care arată că a 
circulat prin şanţul de pe marginea drumului, inculpatul nu putea ieşi cu maşina în 
afara părţii carosabile, pe pământ, întrucât intervenea o diferenţă de aderenţă pe 
puntea tractoare (spate) în cazul de faţă, ceea ce, la suprapusa viteză de 80 km/h, ar 
fi condus inevitabil la o pivotare în jurul roţii cu o aderenţă roata mare, urmată de 
răsturnarea autovehiculului. În plus, la faţa locului, aşa cum nu rezultă din procesul 
verbal de cercetare, nu s-au descoperit urmele autovehiculului condus de inculpate 
pe pământ. Este cert astfel că inculpatul a lovit pietonul în timp ce acesta se 
deplasa pe asfalt. Dacă pietonul se deplasa în afara părţii carosabile sau la limita 
exterioară a sensului spre Medgidia rezultă din urmele găsite la faţa locului. Astfel, 
conform procesului verbal de cercetare şi a planşelor foto anexate au fost găsite 
următoarele probe relevante pentru stabilirea poziţiei părţii vătămate în 
premomentul impactului:rama oglinzii retrovizoare imediat după linia de 
demarcaţie a carosabilului, pe acostament, pete de sânge pe linia de demarcaţie a 
părţii carosabile, cioburi ale oglinzii. 

Coroborând toate aceste probe, instanţa apreciază că inculpatul a circulat cu 
autovehiculul său exclusiv pe partea carosabilă deoarece, prin comparaţie cu 
sângele, şapca părţii vătămate despre care expertul afirmă că sunt uşoare şi pot să 
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zboare, oglinda de sticlă şi rama sunt mai grele şi au căzut la marginea 
carosabilului. Dacă maşina ar fi ieşit de pe carosabil, deci s-ar fi aflat în stânga 
locului unde au fost găsite aceste obiecte, este evident că acestea nu aveau cum să 
se deplaseze spre dreapta (să zboare în direcţia maşinii inculpatului) deoarece 
maşina ar fi fost un obstacol şi le-ar fi oprit. În plus, din niciuna din declaraţiile 
persoanelor audiate în cauză, mai ales din cea a şoferului depăşit, nu rezultă că 
inculpatul ar fi condus sinuos – spre stânga apoi brusc spre dreapta pe sens invers, 
ci doar că a încercat să reintre pe sensul său de mers. Concluzia se desprinde din 
coroborarea declaraţiei inculpatului, cu cea a părţii vătămate care arată că circula 
„în şanţul din partea stângă” care, conform distanţelor măsurate de agenţii de 
poliţie şi locul unde se afla şapca victimei la o distanţă de 1,70 m de limita 
carosabilului. Rezultă că autoturismul condus de inculpat ar fi putut să circule cu 
cel puţin 1,5 m în afara carosabilului fără să existe nici o justificare logică în acest 
sens din moment ce inculpatul (şofer) nu era băut şi nici nu prezenta o stare care să 
justifice un astfel de comportament. 

Urmare celor de mai sus, rezultă că din neconcordanţa concluziilor 
expertului referitoare la poziţia victimei şi a autoturismului condus de inculpat cu 
cele rezultate din cercetărilor efectuate la faţa locului se naşte un dubiu cu privire 
la poziţia inculpatului, dubii ce profită acestuia. 

Cele mai relevante urme în cauză instanţa apreciază că sunt petele de sânge 
găsite pe linia de demarcaţie a carosabilului de acostament. Aceasta deoarece, chiar 
şi dacă acestea au zburat fiind uşoare nu puteau zbura decât spre stânga, în dreapta 
aflându-se maşina inculpatului. Trebuie avut în vedere şi gabaritul maşinii care 
impune ca oglinzile laterale retrovizoare ale acestuia să se afla la cel puţin 10-20 
cm de portieră. Rezultă astfel că pietonul a circulat pe carosabil, chiar dacă foarte 
aproape de acostament.Oricum poziţia acestuia rezultă din analizarea urmelor 
materiale găsite la faţa locului care dacă dau naştere la un dubiu, acesta este în 
favoarea inculpatului. 

Nu rezultă astfel că inculpatul a circulat în afara părţii carosabile. 
Pentru faptul că acesta a circulat cu viteza regulamentară pe acel sector de 

drum, cu un autovehicul corespunzător tehnic şi din punct de vedere al sistemului 
de iluminat, instanţa reţine că acesta nu a încălcat nici o regulă de circulaţie care să 
conducă la rezultatul în cauză. 

Despre victimă, având în vedere circumstanţele locului – carosabil în afara 
localităţii, instanţa constată că acesta era obligat, cf. prev. art.72 din OUG 
nr.195/2002 să  „să se deplaseze numai pe trotuar, iar în lipsa acestuia, pe 
acostamentul din partea stângă a drumului, în direcţia lor de mers. Când şi 
acostamentul lipseşte, pietonii sunt obligaţi să circule cât mai aproape de marginea 
din partea stângă a părţii carosabile, în direcţia lor de mers”. Cf. prev. art.166 din 
Regulamentul de aplicare a OUG nr.195/2002, pe timp de noapte, pietonul sau 
persoana asimilată acestuia care circulă pe partea carosabilă a drumului, care nu 
este prevăzut cu trotuar sau acostamente, trebuie să aibă aplicate pe îmbrăcăminte 
accesorii fluorescent-reflectorizante sau să poarte o sursă de lumină, vizibilă din 
ambele sensuri.În cauză, victima era îmbrăcată cu haine închise la culoare. 

Fiind stabilite poziţiile părţilor în premomentul impactului, analizând lanţul 
cauzal al faptei, din întregul lanţ cauzal se vor izola astfel toţi factorii care au 
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determinat apariţia efectului şi se vor aprecia drept cauză numai acţiunea ilicită, 
săvârşită cu vinovăţia cerută de lege, care a determinat accidentul. 

Întrucât legea penală în vigoare nu a stabilit criterii clare pentru stabilirea 
corectă a raportului de cauzalitate, instanţa de judecată  va avea în vedere 
următoarele criterii: 

Pornind de la rezultat, instanţa de judecată constată că în antecedenţa 
cauzală a acestuia a existat acţiunea inculpatului şi acţiunea pietonului care a 
circulat în aceeaşi direcţie cu maşina condusă de inculpat. 

Se constată că poziţia şoferului autoturismului şi viteza în timp şi spaţiu 
rezultă cu exactitate din probele administrate în cauză, mai ales din probele 
materiale de la faţa locului care au fost reproduse şi administrate în cauză prin 
procesul verbal de cercetare de la faţa locului.  

Referitor la acţiunea inculpatului, instanţa reţine că, în situaţia în care 
inculpatul a circulat cu viteza legală pe acel tronson de drum şi s-a asigurat la 
începerea manevrei de depăşire este evident că faptul de a depăşi un alt 
autovehicul, circulând pe carosabil nu ar fi determinat prin el însuşi vătămarea 
pietonului. 

Rezultă astfel că, în raportul cauzal, singura acţiune fără de care accidentul 
nu s-ar fi produs, a fost prezenţa pietonului pe carosabil, foarte aproape de 
acostament. 

Din analiza probelor administrate în cauză nu rezultă un comportament 
neglijent şi neadecvat al inculpatului în conducerea autoturismului care a lovit 
partea vătămată.  

Excluzând din lanţul cauzal conduita victimei, instanţa de judecată reţine că 
accidentul nu s-ar fi produs deoarece pe acel tronson de drum nu era destinat 
deplasării pietonilor a căror prezenţa nu era astfel de aşteptat, deci previzibilă. 
Apare astfel ca determinantă conduita victimei care a circulat prea aproape de 
carosabil. 

Din punct de vedere subiectiv, instanţa apreciază că inculpatul nu este 
vinovat, apariţia pietonului pe acel tronson de drum având caracterul unui caz 
fortuit. 

Condiţia esenţială pentru existenţa cazului fortuit este imposibilitatea de 
prevedere a intervenţiei unei împrejurări care a determinat consecinţa socialmente 
negativă.  

Legiuitorul are în vedere, în reglementarea cazului fortuit, o imposibilitate 
obiectivă de prevedere, condiţie care în speţă este îndeplinită.  
  Astfel, din probele administrate în cauză, rezultă că inculpatul circula cu 
maşina, în mod regulamentar, în afara localităţii şi a efectuat o manevră de 
depăşire cu respectarea regulilor de circulaţie, mergând în depăşire pe carosabil.  

Viteza adaptată la drum şi condiţiile acestuia, maşina corespunzătoare tehnic 
şi comportamentul inculpatului în trafic semnifică prin ea însăşi o poziţie de 
precauţie. Pietonul a circulat pe timp de noapte pe un drum care nu era destinat 
pietonilor, în haine închise la culoare, pe carosabil sau foarte aproape de marginea 
acestuia, fiind lovit cu oglinda laterală de inculpat. În aceste condiţii, este evidentă 
imposibilitatea de prevedere din partea inculpatului care astfel beneficiază de scuza 
absolvatorie a cazului fortuit. 



 67

Reţinând aceeaşi motivare, în fapt şi în drept, prin decizia penală nr.203 din 
data de 17.11.2011, pronunţată în dosarul penal nr.2281/256/2009, Tribunalul 
Constanţa a respins, în baza art.379 pct.1 lit.b cod procedură penală, ca nefondate, 
apelurile declarate de Parchetul de pe lângă Judecătoria Medgidia şi partea 
vătămată I.N. împotriva sentinţei penale nr.1380/P din 29.06.2010 pronunţată de 
Judecătoria Medgidia în dosarul penal nr.2281/256/2009. 

Împotriva hotărârilor, în termenul legal, Parchetul de pe lângă Judecătoria 
Medgidia şi partea vătămată I.N. (constituită parte civilă) au declarat recurs cu 
privire la greşita achitare a inculpatului S.M.I. sub aspectul săvârşirii infracţiunii 
prevăzute de art.184 alin. (2), (4) Cod penal deoarece accidentul a fost provocat 
din culpa acestuia. 

Examinând hotărârile prin prisma criticilor formulate de procuror, partea 
vătămată I.N., şi din oficiu, în limitele art.3856 Cod procedură penală, Curtea 
constată recursurile fondate pentru următoarele considerente: 

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 şi art. 21 din Constituţie. 

Neformulându-se critici şi verificând din oficiu în limitele competenţelor 
legale respectarea garanţiilor procesuale, a regulilor de procedură aplicabile în 
fazele anterioare ale cauzei, s-a constatat că inculpatul S.M.I., partea vătămată I.N., 
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, 
expertize tehnice, cât şi a probelor apărării-audierea inculpatului, martori. 

Sub aspectul acţiunii penale (criticată de procuror şi partea vătămată I.N.), 
pe baza probelor administrate potrivit legii - procesul verbal de cercetare la faţa 
locului, cu planşă fotografică anexată, declaraţiile părţii vătămate, declaraţiile 
martorului N.M., declaraţiile inculpatului, rezultă fără îndoială că la data de 
23.04.2008, ora 0445, conducând autoutilitara marca MAN, culoarea alba, cu 
numărul de înmatriculare B…, pe D.N. 22 C direcţia Cernavodă-Medgidia, la km. 
21 + 750 m, în timp ce depăşea ansamblul auto format din autotractorul Volvo cu 
numărul B… şi semiremorca B…, condus de martorul N.M., inculpatul S.M.I. l-a 
acroşat cu oglinda retrovizoare stânga pe partea vătămată I.N. care se deplasa 
pedestru în direcţia Medgidia, pe partea stângă a sensului de mers, iar urmare 
impactului, a suferit leziuni grave. 

Potrivit raportului de constatare medico legală nr.596/AC din 12.01.2009, 
partea vătămată a prezentat leziuni traumatice ce au putut fi produse prin lovire cu 
şi de corpuri dure, ce pot data din 23.04.2008, leziunile de violenţă i-au pus în 
primejdie viaţa prin comă profundă şi necesită circa 12 luni de îngrijiri medicale, 
rămânând cu infirmitate permanentă hemipareză stângă ataxică cu diagnosticul 
„sindrom prefrontal posttraumatic, hemipareză stângă ataxică, cerebroastenie 
posttraum, deficienţă globală severă, fiind încadrat în gradul 1 de invaliditate, 
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conform deciziei asupra capacităţii de muncă cu termen de revizuire la data de 
24.03.2009. 

Fapta inculpatului care conducând autoutilitara, l-a accidentat pe partea 
vătămată I.N. care a suferit leziuni ce au necesitat circa 12 luni de îngrijiri 
medicale pentru vindecare şi i-au pus în primejdie viaţa prin comă profundă 
constituie infracţiunea de „vătămare corporală din culpă” prev. de art.184 alin.(2), 
(4) cod penal. 

Pentru tragerea la răspundere penală, fapta prevăzută de legea penală să fie 
săvârşită cu vinovăţie în forma culpei. 

Din raportul de expertiză tehnică auto întocmit de expert dr.ing. N.I., 
rezultă că accidentul s-a produs din culpa inculpatului care a încălcat prevederile 
art.118 lit.”c” şi art.114 alin.2 din Regulamentul pentru aplicarea OUG. 
nr.195/2002 republicată, iar accidentul putea fi evitat numai de inculpat dacă se 
deplasa regulamentar pe partea carosabilă destinată autovehiculelor rutiere;cu 
referire la art. 114 alin. 2 din Regulamentul pentru aplicarea OUG. nr.195/2002 
rep., expertul a precizat că inculpatul trebuia să folosească faza lungă a luminilor 
deoarece era în depăşirea unui alt autovehicul şi nu se poate considera că circula 
în spatele acestuia, caz în care se foloseau luminile de întâlnire. 

Conform raportului de expertiză criminalistică întocmit la nivelul 
Laboratorului interjudeţean de expertize criminalistice Bucureşti de către expert 
ing. C.L., deşi nu se poate stabili locul impactului pe „banda de circulaţie” sau pe 
acostament, dar, în ambele situaţii se reţine culpa inculpatului, în cazul impactului 
pe carosabil, apreciindu-se că starea de pericol este posibil să fi fost creată de 
către victimă, dar nu exclude posibilitatea inculpatului de a evita accidentul. 

Însă, având în vedere că prima expertiză s-a efectuat la aproape 1 an de la 
accident, pe baza probelor materiale, a declaraţiilor părţilor, Curtea îşi însuşeste 
concluzia expertului potrivit căreia impactul s-a produs pe acostament, posibil cât 
mai aproape de carosabil.În acelaşi sens sunt şi declaraţiile părţii vătămate, dar şi 
declaraţiile inculpatului care nici un moment nu a indicat prezenţa părţii vătămate 
pe banda de circulaţie şi nici măcar în premomentul accidentului ceea ce conduce 
la conluzia că inculpatul a efectuat manevra deplasându-se foarte mult în stânga şi 
a depăşit cel puţin cu oglinda retrovizoare stânga marcajul simplu continuu ce 
delimita partea carosabilă, contrar prevederilor art.77 alin.(2) din acelaşi 
regulament, acţiune suprapusă cu neatenţia în conducere şi nefamiliarizarea cu 
dimensiunile autovehiculului condus, respectiv a lăţimii cabinei şi a celor 2 
oglinzi reflectorizante nerespectând dispoziţiile art.35 alin.(1) din OUG 
nr.195/2002 rep. de a avea un comportament care să nu pună în pericol 
integritatea corporală a persoanelor. 

Concluziile expertului criminalistic şi expertului parte nu pot fi luate în 
considerare dată fiind perioada lungă de timp scursă de la momentul accidentului 
(peste 3 ani), lipsa oricăror verificări în teren, experimente pentru lămurirea 
situaţiilor confuze (partea de autovehicul care a acroşat victima-uşă, oglindă 
retrovizoare exterioară, câmpul de vizibilitate frontal conferit de lumina farurilor 
comutate pe faza de întâlnire), dar mai ales nu ţin seama nici de datele oferite de 
părţi, îndeosebi de către inculpat care nu a sesizat vreun obstacol pe carosabil. 
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În consecinţă, este cert că accidentul s-a produs din culpa majoritară a 
inculpatului S.M.I., motiv pentru care fapta sa de a acroşa urmare a manevrei 
imprudente, cu oglinda retrovizoare stânga a autoutilitarei marca MAN, culoarea 
alba, cu numărul de înmatriculare B…, în timp ce depăşea ansamblul auto format 
din autotractorul Volvo cu numărul B… şi semiremorca B…, la data de 
23.04.2008, ora 0445, pe D.N. 22 C direcţia Cernavodă-Medgidia, la km 21 + 750 
m, pe partea vătămată I.N., care a suferit leziuni ce au necesitat circa 12 luni de 
îngrijiri medicale şi infirmitate, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii 
de „vătămare corporală din culpă” prev. de art.184 alin.(2), (4) cod penal; se reţine 
şi o culpă de 30%0 a părţii vătămate deoarece nu era îmbrăcat cu haine 
accesorizate cu însemne reflectorizante, deşi circula la limita dintre acostament şi 
carosabil ceea ce a făcut dificilă observarea sa mai ales că poseda asemenea haine 
fiind conştient de necesitatea lor la deplasarea pe DN, dar în acea dimineaţă a omis 
să le poarte. Nu se poate reţine existenţa cazului fortuit prev. de art.47 cod penal 
deoarece nu s-a relizat condiţia imprevizibilităţii absolute a împrejurărilor ce au 
condus la producerea accidentului şi anume, partea vătămată nu a apărut brusc în 
raza de acţiune a inculpatului, ci conduita neatentă şi nefamiliarizarea inculpatului 
cu dimensiunile propriului autovehiculul au determinat impactul cu victima. 

Prin urmare, critica formulată de către procuror şi partea vătămată I.N. este 
întemeiată, hotărârea atacată fiind supusă casării pentru cazul prevăzut de art.3859 

pct.18 cod procedură penală.    
Referitor la individualizarea pedepsei, potrivit criteriilor prevăzute de art.72 

Cod penal printre care şi pericolul social concret în cauză al faptei, dat de 
conducerea pe drumurile publice a autotuvehiculului de un gabarit mai mare fără 
adaptarea la condiţiile de trafic (lăţimea mai redusă a carosabilului, mărimea 
autovehiculului depăşit) soldată cu lezarea relaţiilor sociale referitoare la siguranţa 
circulaţiei pe drumurile publice, respectiv securitatea fizică a participanţilor la 
traficul rutier prin vătămarea corporală a părţii vătămate, leziunile grave suferite de 
aceasta, pedeapsa se va stabili într-un cuantum orientat spre minimul prevăzut de 
textul incriminator faţă şi de culpa părţii vătămate I.N., dar să asigure prevenţia 
generală, reeducarea inculpatului, evitarea temporară a pericolului pentru siguranţa 
circulaţiei rutiere, să răspundă sentimentelor opiniei publice de indignare, frustrare, 
insecuritate. La determinarea cuantumului, se va ţine seama şi de culpa victimei.  

În ceea ce priveşte însă modalitatea de executare, circumstanţele personale 
ale inculpatului: are un  loc de muncă, asigurându-şi existenţa, fără antecedente 
penale sau alte abateri, toate acestea conduc la concluzia că reeducarea sa se poate 
realiza fără executare, prin suspendarea condiţionată potrivit art.81 cod penal. 

În concluzie, în temeiul art.38515 pct.2 lit.”d” cod procedură penală, 
recursurile vor fi admise şi, casând sentinţa primei instanţe, inculpatul S.M.I. va fi 
condamnat la pedeapsa închisorii cu suspendarea condiţionată a executării potrivit 
art.81 cod penal pe durata termenului de încercare fixat conform art.82 cod penal 
prin adăugare la intervalul de 2 ani a cuantumului pedepsei rezultante. 

În baza art.71 cod penal, se va aplica inculpatului S.M.I. pedeapsa accesorie 
a interzicerii drepturilor prev. de art.64 lit.a (teza a II-a), b) cod penal a căror 
executare, în baza art.71 alin.5 cod penal, se va suspenda pe durata suspendării 
condiţionate a executării pedepsei principale. 
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În baza 359 cod procedură penală, se va atrage atenţia inculpatului asupra 
art.83 cod penal privind revocarea suspendării condiţionate a executării pedepsei în 
cazul săvârşirii unei noi infracţiuni în cursul termenul de încercare. 

În ceea ce priveşte acţiunea civilă, stabilind culpa inculpatului în producerea 
accidentului soldat cu afectarea intregităţii corporale şi sănătăţii părţii vătămate 
I.N., recursul formulat de către acesta constituit parte civilă este admisibil. 

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 I.N. a formulat pretenţii în sumă de 150000 lei şi prestaţie 
periodică de 500 lei lunar deoarece a suferit mai multe daune fizice (50 000 lei), 
morale (100000 lei) pentru care trebuie să fie despăgubită îsă în raport de dovezi şi 
culpa inculpatului. 

În cauză, s-a dovedit că partea civilă este îndreptăţit la daune materiale în 
sumă de 10000 lei - cheltuieli spitalizare, cheltuieli cu recuperarea ulterior 
spitalizării, alimentaţie, medicamentaţie, transport spital, consultaţii medicale, 
reexaminări. 

Raportat la natura leziunilor suferite (TCC grav cu comă profundă, 
traumatism toraco-abdominal grav cu fracturi costale multiple pe dr., 
hemopneumotorax dr.), zilele de îngrijiri medicale necesitate de 1 an, perioadele 
lungi de spitalizare respectiv peste 60 zile, urmările resimţite şi în prezent dată 
fiind infirmitatea hemipareză stângă ataxică, un cuantum al daunelor morale de 
50000 lei asigură o reparaţie echitabilă a suferinţelor produse părţii civile prin 
accident. 

Deci, în temeiul art.14-art.346 cod procedură penală, art.998 cod civil, 
art.1000 alin.3 cod civil (art.1373 NCC), se va admite acţiunea civilă şi va fi 
obligat inculpatul în solidar cu partea responsabilă civilmente S.C. CDA E.T. SRL 
Bucureşti şi asigurătorul de răspundere civilă U.A. S.A. (conform art.49 şi art.50 
din Legea nr.136/1995) la plata sumei de 42.000 lei despăgubiri civile (7000 lei 
daune materiale şi 35000 lei daune morale) către partea civilă I.N. Totodată, la 
determinarea cuantumului despăgubirilor civile se va avea în vedere şi culpa părţii 
vătămate aşa cum s-a precizat anterior, în proporţie de 30 %0, ceea ce conduce la 
reducerea cu acest procest a daunelor stabilite drept cuvenite. 

În ceea ce priveşte plata unei prestaţii periodice lunar, cererea părţii civile 
este nedovedită deoarece nu a probat existenţa unei diferenţe între veniturile 
realizate anterior accidentului şi veniturile obţinute ulterior acestuia până în 
prezent. 

Pentru cheltuielile efectuate cu spitalizarea părţii vătămate, în baza art.313 
alin.(1) din Legea nr. 95/2006, va fi obligat inculpatul în solidar cu partea 
responsabilă civilmente S.C. CDA E.T. SRL Bucureşti şi asigurătorul de 
răspundere civilă U.A. S.A. (conform art. 49 şi la art. 50 din Legea nr.136/1995) la 
plata sumei de 383,51 lei cheltuieli spitalizare către Spitalul Municipal Medgidia 
raportat la 30%0 culpa părţii vătămate.  
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În baza art.191 cod procedură penală, inculpatul va fi obligat la plata sumei 
de 3000 lei cheltuieli judiciare către stat. 

În baza art.193 alin. (1,2) cod de procedură penală, obligă inculpatul  va fi la 
plata sumei de 1000 lei cheltuieli de judecată către partea civilă I.N. 

Dosar nr. 2281/256/2009 
Decizia penală nr. 321/P/30.03.2012 

Judecător redactor Adriana Ispas  
 
 
          10. Greşita aplicare a art. 300 alin. 2 Cod procedură penală 
raportat la art. 197 alin. 2 Cod procedură penală privind refacerea 
urmăririi penale. Inexistenţa vreunui caz de nulitate absolută a actelor 
de urmărire penală. 

 
Prin rezoluţia din data de 01.04.2011, urmărirea penală s-a început faţă de inculpat 

pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 217 alin.1 Cod penal, iar prin rechizitoriu, a fost 
trimis în judecată pentru alineatul 4 al art. 217 Cod penal, respectiv neregularităţi ale urmăririi 
penale sancţionate cu nulitatea relativă în condiţiile prev. de art. 197 alin.1-4 cod procedură 
penală. Ori, inculpatul nu a făcut dovada vreunei vătămări şi nici că nu ar putea fi înlăturate 
decât prin refacerea urmăririi penale. 

Cum nu există nici vreun caz de nulitate absolută a actelor de umărire penală, de 
nerespectare a dispoziţiilor privitoare la competenţa după materie sau după calitatea persoanei, 
sesizarea instanţei, prezenţa învinuitului sau a inculpatului şi asistarea acestuia de către 
apărător, nu se impune refacerea urmăririi penale şi, implicit, restituirea cauzei la procuror în 
baza art.332 alin.2 cod procedură penală. 

 
Art.263 Cod procedură penală 

 
Deliberând în secret asupra recursului penal de faţă, s-a pronunţat 

următoarea hotărâre: 
I. Circumstanţele cauzei 
Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Medgidia 

nr.4299/P/2010 din 14.07.2011, s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi 
trimiterea în judecată printre alţii a inculpatului U.T. pentru săvârşirea 
infracţiunilor de: 

- lovire sau alte violenţe, infracţiune prev. şi ped. de art.180 alin.2 
Cod penal, (8-9 zile îngrijiri medicale, parte vătămată S.G.); 

- distrugere, în formă agravată, prev. şi ped. de art.217 alin.4 Cod 
penal, (parte vătămată S.G.); 

- exercitarea de acte de cruzime faţă de animale, prev. şi ped. de 
art.6 alin.2 lit.j din Legea nr.205/2004, modif. şi completat prin 
art.23 alin.11 lit.c din Legea nr.9/2008; (parte vătămată S.G.); 

- cu aplicarea art.33 lit.a Cod penal, cu privire la cele 3 fapte. 
2. hotărârea primei instanţe 
Prin sentinţa penală nr.1430 din data de 5 iunie 2012, pronunţată în dosarul 

penal nr.5287/256/2011, Judecătoria Medgidia a restituit cauza, în baza art.300 
alin.2 cod procedură penală rap. la art.197 alin. 2 Ccod procedură penală, la 
procuror în vederea refacerii actului de sesizare reţinând următoarele: 
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La dosarul nr.4299/P/2010 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Medgidia 
se află rezoluţia din data de 01.04.2011 de începere a urmăririi penale faţă de 
inculpatul U.T. pentru săvârşirea infracţiunilor prev. de art.180 Cod penal, art.217 
alin.1 Cod penal, art.6 alin.2 lit.j Cod penal şi 23 alin.11 lit.c din Legea nr. 
205/2004. 

Prin rezoluţia din 01.04.2011, Parchetul de pe lângă Judecătoria Medgidia a 
confirmat începerea urmăririi penale pentru aceleaşi infracţiuni. 

Inculpatul U.T. a fost trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor prev. 
de art.180 Cod penal, art.217 alin.4 Cod penal, art.6 alin.2 lit.j Cod penal şi 23 
alin.11 lit.c din Legea nr.205/2004, fără să se fi dispus schimbarea încadrării 
juridice, deşi conţinutul constitutiv al infracţiunii de distrugere în modalitatea 
reglementată de art.217 alin.4 Cod penal este diferit de conţinutul constitutiv al 
aceleiaşi infracţiuni în modalitatea reglementată de art.217 alin.1 Cod penal. 

În acest mod, i-a fost încălcat dreptul la apărare căci a fost lipsit de 
posibilitatea de a formula apărări pentru infracţiunea pentru care a fost trimis în 
judecată, motiv pentru care se impune restituirea cauzei la procuror pentru 
refacerea urmăririi penale. 

II. Recursul, cale de atac exercitată împotriva sentinţei de desesizare 
Împotriva hotărârii, în termenul legal, Parchetul de pe lângă Judecătoria 

Medgidia a declarat recurs motivând ”chiar dacă s-ar putea reţine că dintre cele trei 
infracţiuni pentru care inculpatul U.T. a fost trimis în judecată, fapta de distrugere 
a primit prin rechizitoriu o încadrare juridică eronată, acest lucru nu poate atrage 
neregularitatea întocmirii actului de sesizare, dispoziţiile art.263 cod procedură 
penală fiind respectate în cauză”, iar restituirea cauzei la procuror pentru refacerea  
actului de sesizare nu se impune. 

Aprecierea Curţii, ca instanţă de control judiciar 

Examinând hotărârea prin prisma criticilor formulate de procuror şi din 
oficiu în limitele art. 3856 Cod procedură penală, Curtea constată recursul fondat 
pentru următoarele considerente: 

Conform art.332 alin.2 cod procedură penală, instanţa se desesizează şi 
restituie cauza procurorului pentru refacerea urmăririi penale în cazul nerespectării 
dispoziţiilor privitoare la competenţa după materie sau după calitatea persoanei, 
sesizarea instanţei, prezenţa învinuitului sau a inculpatului şi asistarea acestuia de 
către apărător adică în cazul în care nerespectarea dispoziţiilor legale atrage 
sancţiunea nulităţii absolute prev. de art.197 alin.2 cod procedură penală. 

În cauză, Judecătoria a dispus restituirea deoarece „prin rezoluţia din data de 
01.04.2011, urmărirea penală s-a început faţă de inculpatul U.T. pentru săvârşirea 
infracţiunii prev. de art. 217 alin.1 Cod penal, iar prin rechizitoriu, a fost trimis în 
judecată pentru aliniatul 4 al art. 217 Cod penal”, respectiv neregularităţi ale 
urmăririi penale sancţionate cu nulitatea relativă în condiţiile prev. de art. 197 
alin.1-4 cod procedură penală. Ori, inculpatul nu a făcut dovada vreunei vătămări 
şi nici că nu ar putea fi înlăturate decât prin refacerea urmăririi penale. 

Cum nu există nici vreun caz de nulitate absolută a actelor de umărire 
penală, de nerespectare a dispoziţiilor privitoare la competenţa după materie sau 
după calitatea persoanei, sesizarea instanţei, prezenţa învinuitului sau a 
inculpatului şi asistarea acestuia de către apărător, nu se impune refacerea urmăririi 



 73

penale şi, implicit, restituirea cauzei la procuror în baza art.332 alin.2 cod 
procedură penală. 

Instanţa de fond a făcut referire la art.300 alin.2 cod procedură penală 
privind restituirea dosarului „când sesizarea nu este făcută potrivit legii, iar 
neregularitatea nu poate fi înlăturată de îndată sau prin acordarea unui termen în 
acest scop”. Critica Judecătoriei este neîntemeiată deoarece, conform art. 263 cod 
procedură penală, rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Medgidia 
cuprinde fapta, încadrarea juridică, probele pe care se întemeiază învinuirea 
precum şi dispoziţiile de punere în mişcare a acţiunii penale şi de trimitere în 
judecată; în condiţiile în care faptele imputate inculpatului sunt descrise, este 
indicată încadrarea în drept a acestora, o eventuală eroare de încadrare juridică nu 
atrage neregularitatea actului de inculpare. 

Prin urmare, criticile formulate de procuror sunt întemeiate cu consecinţa 
admiterii recursului, în temeiul art.38515 pct.2 lit.”c” cod procedură penală raportat 
la art.332 alin.4 cod procedură penală, casării sentinţei primei instanţe şi trimiterii 
cauzei la Judecătoria Medgidia pentru continuarea judecăţii. 

Dosar nr. 5287/256/2011 
Decizia penală nr. 1117/P/12.12.2012 

Judecător redactor Adriana Ispas 
 
 
          11. Luarea măsurii arestării preventive ca urmare a existenţei 
indiciilor temeinice de comitere a unei fapte prevăzute de legea 
penală. Respectarea prezumţiei de nevinovăţie. 

 
Măsura arestării preventive trebuie să asigure îndeplinirea scopului măsurilor 

preventive, astfel cum este reglementat de art. 136 alin. 1 Cod Procedură Penală, respectiv 
asigurarea bunei desfăşurări a procesului penal, împiedicarea sustragerii învinuitului sau 
inculpatului de la urmărirea penală, de la judecată ori de la executarea pedepsei. 

Dispoziţiile art. 143 alin. 1 C. pr. pen. impun existenţa unor indicii temeinice de comitere 
a unei fapte prevăzute de legea penală de către inculpat. Prin indicii temeinice se înţelege, 
conform art. 68 ind. 1 C. pr. pen.,  presupunerea rezonabilă că persoana faţă de care se 
efectuează acte premergătoare sau acte de urmărire penală a săvârşit fapta.  

Astfel, luarea măsurii arestării preventive se întemeiază pe existenţa indiciilor temeinice 
de comitere a unei fapte prevăzute de legea penală, fără ca măsura preventivă să înfrângă 
prezumţia de nevinovăţie, consacrată de art. 5 ind. 2 C. Pr. Pen. şi art. 66 alin. 1 C. Pr. Pen., 
întrucât, potrivit legislaţiei naţionale şi jurisprudenţei Curţii Europene, pentru luarea măsurii 
arestării preventive nu este necesar să se stabilească în mod clar că o infracţiune s-a comis sau 
care este natura exactă a infracţiunii comise. Obiectul preocupărilor pe parcursul privării de 
libertate este acela de a continua cercetările în scopul de a confirma sau de a înlătura temeiurile 
arestării. Faptele ce au dat naştere suspiciunii nu trebuie să fie la acelaşi nivel cu faptele 
necesare pentru a justifica o condamnare sau chiar pentru a aduce o acuzaţie ce trebuie să 
existe la un moment procesual ulterior în cadrul urmăririi penale (cauza Brogan ş.a. contra 
Marii Britanii - CEDO). 

 
Art. 68 ind. 1, art. 136 alin. 1, art. 143 alin. 1 Cod Procedură Penală 

Art.5 paragraf 1 lit.c) din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului 
 

 Prin încheierea nr. 102/13.06.2012 pronunţată de Tribunalul Constanţa în 
dosarul nr. 6921/118/2012 s-au dispus următoarele: 
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În baza art. 149 /1 alin. 9 teza I Cod proc. pen. admite propunerea formulată 
de  Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism 
–Serviciul Teritorial Constanţa – ca fondată. 
        În baza art. 149/1 alin. 10 Cod proc. pen. rap. la art. 143 Cod proc.pen. şi art. 
148  alin.1 lit. e şi lit.f Cod proc. pen., dispune arestarea preventivă a inculpatului 
A.N. pe o durată de 29 de zile, începând cu data  de 13.06.2012 şi până la data de 
11.07.2012. 
         În baza art. 149/1 alin. 10 Cod proc. pen. rap. la art. 143 Cod proc.pen.şi art. 
148  alin.1  lit.f Cod proc. pen., dispune arestarea preventivă a inculpatei S.V. pe o 
durată de 29  de zile, începând cu data  de 13.06.2012 şi până la data de 
11.07.2012. 
         În baza art. 149/1 alin. 10 Cod proc. pen. rap. la art. 143 Cod proc.pen. şi art.  
148  alin.1  lit.f Cod proc. pen., dispune arestarea preventivă a inculpatei C.M. pe o 
durată de 29  de zile, începând cu data  de 13.06.2012 şi până la data de 
11.07.2012. 
        Respinge cererile privind luarea faţă de inculpatele S.V. şi C.M., a măsurii 
obligării de a nu părăsi localitatea ca nefondate. 
        În baza art. 149/1 alin.12  rap. la art.146 alin. 10 Cod proc. pen., dispune 
emiterea de îndată a mandatelor de arestare preventivă pe numele inculpaţilor . 
        Măsura dispusă se comunică în conformitate cu dispoziţiile legale. 
        În baza art.192 alin.3 Cod proc.pen., cheltuielile judiciare avansate de stat 
rămân în sarcina acestuia. 
 Pentru a pronunţa această hotărâre, prima instanţă a reţinut că prin rezoluţia 
dată în dosarul nr. 17 D/P/2012 din 07.06.2012  al Direcţiei de Investigare a 
Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Serviciul Teritorial 
Constanţa - s-a dispus începerea urmăririi penale, iar la data de 12.06.2012, 
punerea în mişcare a acţiunii penale faţă de A.N., S.V. şi C.M., pentru următoarele 
infracţiuni: de constituire ori aderare sau sprijinire a unui grup infracţional 
organizat în vederea săvârşirii de infracţiuni, înşelăciune cu consecinţe deosebit de 
grave în formă continuată, şantaj în formă continuată şi dare de bani cu dobândă, 
prev. de art. 7 alin. 1 din legea nr.39/2003, art. 215 alin. 1, 3  şi 5 Cod penal cu 
aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal, art. 194 alin. 1 Cod penal cu aplic. art. 41 alin. 2 
Cod penal şi art. 3 din legea nr. 216/2011 – primul inculpat; de constituire ori 
aderare sau sprijinire a unui grup infracţional organizat în vederea săvârşirii de 
infracţiuni, înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave în formă continuată şi 
complicitate la dare de bani cu dobândă, prev. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 
39/2003, art. 215 alin. 1, 3  şi 5 Cod penal cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal şi art. 
26 Cod penal  rap. la art. 3 din legea nr. 216/2011 - al doilea inculpat -; de 
constituire ori aderare sau sprijinire a unui grup infracţional organizat în vederea 
săvârşirii de infracţiuni, înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave în formă 
continuată (asupra părţilor vătămate P.N.G. şi P.S.I.), complicitate la dare de bani 
cu dobândă, instigare la lipsire de libertate în mod ilegal şi înşelăciune în formă 
continuată (asupra părţilor vătămate D.N. şi G.G.), prev. de art. 7 alin. 1 din Legea 
nr. 39/2003, art. 215 alin. 1, 3  şi 5 Cod penal cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal, 
art. 26 Cod penal rap. la art. 3 din Legea nr. 216/2011, art. 25 Cod penal rap. la art. 
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189 alin. 1, 2 Cod penal şi art. 215 alin. 1, 3 Cod penal cu aplic art. 41 alin. 2 Cod 
penal – al treilea inculpat. 
         Instanţa a constatat că la data de 23.01.2012, Direcţia de Investigare a 
Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Serviciul Teritorial 
Constanţa - a fost sesizat de partea vătămată P.N.G. cu privire la faptul că A.N. şi 
C.M., alături de alte persoane, au constituit un grup infracţional organizat, în 
scopul comiterii de infracţiuni de înşelăciune cu ocazia încheierii şi executării unor 
contracte de împrumut fără dobândă, care ascund în fapt dobânzi cămătăreşti, în 
unele cazuri camăta fiind obţinută prin şantaj, ameninţare şi lipsire de libertate, 
aceasta fiind una dintre victimele acestui grup. 
           Au fost identificate şi audiate o parte dintre victime, respectiv P.N.G., 
P.(fostă Ţ.)S.I., C.G., C.P., P.R., D.N., G.V. şi S.D. 
         Pe baza declaraţiilor acestora a rezultat că, încă din anul 2006, inculpaţii 
A.N., C.M. şi S.V., constituiţi într-un grup infracţional organizat, desfăşoară o 
amplă activitate de inducere în eroare a victimelor, cu ocazia încheierii şi 
executării unor contracte de împrumut de bani, iar în cadrul grupului, s-a conturat 
rolul de lider al inculpatului A.N., acesta fiind împrumutător în cadrul contractelor 
încheiate. Victimele erau recrutate de A.N. (C.P., P.R., S.D.) şi C.M. (părţile 
vătămate P.N.G., P.S.I., D.N.), apoi  convinse de aceştia să primească împrumuturi 
de bani cu camătă, dar încheind contracte notariale simulate, de împrumut fără 
dobândă, cu termen de rambursare de o lună, pentru sume ce includ şi dobânda 
mascată, având  prevăzută doar clauza perceperii de penalităţi în cazul nerestituirii 
banilor la  scadenţă. De asemenea, unul dintre cei doi inculpaţi se înţelegea verbal 
cu victimele să achite împrumutul atunci când vor putea, plătind în schimb 
dobândă, lunar, fără încheierea vreunui înscris. Atât înainte, cât şi după semnarea 
contractelor autentice, victimele erau asigurate, în mod repetat, de către inculpatul 
A.N., de inculpata S.V. – persoană însărcinată cu ţinerea evidenţei contractelor, 
plăţilor, cu colectarea cametei – ori de inculpata C.M., că dispoziţiile contractului 
autentic privind termenul de restituire a împrumutului şi clauza penală, sunt 
menţionate numai pentru că aşa este formularul biroului notarial, însă nu reprezintă 
nimic. La începutul activităţii infracţionale, inculpatul A.N. oferea noi împrumuturi 
cămătăreşti, manifestând interes pentru îmbunătăţirea situaţiei materiale a 
persoanelor împrumutate, în realitate însă fiecare nou act autentic semnat includea, 
pe lângă suma primită efectiv, dobânda aferentă acesteia, cât şi dobânda datorată 
pentru sumele din contractele anterioare, ceea ce nu însemna că victimele erau 
scutite de plata separată a dobânzilor aferente fiecărui contract. Prin diferite 
metode, se urmărea trecerea unei perioade mai mari de timp, în care sumele 
împrumutate să nu fie plătite, persoanele împrumutate să încheie alte contracte de 
împrumut pentru sume mai mari, dar de cele mai multe ori numai pentru camăta 
restantă aferentă contractelor de împrumut anterioare, penalităţile de întârziere 
prevăzute în contracte să crească, în timp ce se încasa lunar dobânda, fără 
eliberarea vreunei dovezi (chitanţe), pentru ca în final, să fie executate silit toate 
bunurile de valoare ale victimelor, în considerarea recuperării sumelor integrale aşa 
cum erau prevăzute în contractele autentice simulate. Pentru nicio sumă achitată de 
victime în contul împrumutului nu se elibera vreun înscris doveditor, nici chiar în 
cazurile în care acestea solicitau expres chitanţă, astfel că persoanele aflate în atare 
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situaţie nu puteau dovedi achitarea totală sau parţială a sumelor prevăzute în 
contractele  notariale. Când camăta devenea împovărătoare, inculpatul ameninţa cu 
executarea silită a sumelor integrale din toate contractele anterioare, determinând 
astfel victimele să încheie contracte notariale numai pentru camăta restantă sau să 
convingă alte persoane să semneze contractele simulate, în aceleaşi condiţii, însă 
fără a primi vreo sumă de bani. În această situaţie, s-au aflat partea vătămată C.G. 
şi numitul P.G. (în prezent decedat).  
         Toate creanţele erau recuperate prin intermediul SC M. Recuperări Creanţe 
SRL, societate administrată de către inculpata C.M. 
         În faza de executare silită, pentru a determina victimele să semneze noi 
contracte de împrumut ori pentru a achita dobânzile lunare, inculpaţii proferau 
ameninţări direct sau prin intermediul altor persoane pe care le trimiteau, care să 
constrângă sau să lipsească victimele de libertate. Dintre aceste persoane a fost 
identificat inculpatul B.H. zis „L”, cercetat în prezenta cauză, care din dispoziţia 
inculpatei C.M. a lipsit de libertate pe partea vătămată P.S.I. timp de aproximativ 
nouă ore, în sediul S.C. J.B. SRL, solicitând pentru eliberarea sa ca P.N.G. să 
plătească o sumă de bani sau să semneze un contract de amanet pentru 
autoturismul concubinului său C.G., pe care să-l şi aducă la sediul societăţii. La o 
altă dată, care nu a putut fi stabilită până în prezent, însoţind tot pe inculpata C.M., 
B.H. s-a deplasat la domiciliul părţii vătămate C.P., proferând ameninţări legate de 
incendierea locuinţei. 
          Din actele efectuate a reieşit că victimele erau constrânse atât la plata lunară 
a cametei, dar şi la plata unor sume pretinse pentru întârziere în plata dobânzilor 
(uneori doar cu câteva zile) sau cu titlul de „salariu” cuvenit unor „angajaţi”, 
pentru recuperarea unor taxe imaginare. 
          S-a mai stabilit de către organele de urmărire penală că inculpata C.M. a 
desfăşurat activităţi de înşelăciune şi printr-o altă modalitate, anume prin 
promisiuni mincinoase de a facilita cumpărarea unor imobile, pentru a determina 
persoanele vătămate să îi acorde sume de bani, cu titlu de împrumut sau cu un alt 
titlu, pe baza unor înscrisuri olografe, fără vreo intenţie reală de a-şi îndeplini 
obligaţia de restituire a sumelor sau de intermediere ori facilitare a cumpărării 
imobilelor. Aceasta este situaţia în cazul părţilor vătămate D.N. şi G.V. 
         Conform   art. 149 ind. 1 Cod proc. pen., măsura arestării  preventive a 
inculpatului poate fi luată dacă sunt întrunite condiţiile prevăzute în art.143 Cod 
proc. pen. şi există vreunul din cazurile prevăzute în art. 148 alin.1 lit. a - f  Cod 
proc. pen. 
         Articolul 143 Cod proc. pen. prevede posibilitatea luării măsurii arestării 
preventive, 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. 
        Sunt indicii temeinice, conform art.681 Cod.proc.pen., atunci când din datele 
existente în cauză rezultă presupunerea rezonabilă că persoana faţă de care se 
efectuează acte premergătoare sau acte de urmărire penală, a săvârşit fapta. 
        În art.5 paragraf 1 lit.c) din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, una 
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din condiţiile prevăzute pentru măsurile preventive privative de libertate este să 
existe „motive verosimile” de a bănui că persoana a săvârşit o infracţiune. Prin 
motive verosimile, Curtea Europeană a Drepturilor Omului înţelege motive 
plauzibile, acestea bazându-se pe fapte care trebuie să fie nu doar sincere şi 
autentice, ci ele trebuie să poată convinge un observator independent că persoana 
faţă de care s-a luat măsura este posibil să fi comis respectiva infracţiune. 

Din examinarea mijloacelor de probă administrate până la data sesizării cu 
propunerea de luare a măsurii arestării preventive, instanţa apreciază că există 
indiciile temeinice prevăzute de art. 143 Cod proc.pen. rap. la art. 68 ind. 1 Cod 
proc. pen. şi de art. 5 paragraf 1 lit.c din Convenţia Europeană a Drepturilor 
Omului, care justifică presupunerea rezonabilă că cei trei inculpaţi au săvârşit acte 
materiale specifice infracţiunilor pentru care se efectuează urmărirea penală.  

Instanţa a reţinut ca fiind  relevante în acest sens: declaraţiile părţilor 
vătămate şi înscrisuri depuse de acestea în susţinerea declaraţiilor; înregistrările 
convorbirilor şi comunicărilor telefonice purtate de membrii grupului; înregistrări 
ambientale ale unor întâlniri între părţile vătămate şi membrii grupului; procesele – 
verbale de percheziţie domiciliară şi înscrisuri ridicate cu ocazia percheziţiilor; 
declaraţiile  inculpaţilor. 

Referitor la susţinerea apărării că nu subzistă încadrarea juridică a faptelor, 
instanţa a reţinut că nu se impune la momentul soluţionării propunerii de arestare 
preventivă  a se efectua de către judecător o încadrare judicioasă a faptei într-o 
anumită infracţiune, totodată că aspectele vizând încadrarea juridică într-o anumită 
infracţiune exced aprecierilor referitoare la măsura arestării preventive, câtă vreme 
nu se pune în discuţie însăşi existenţa faptei sau încadrarea într-o infracţiune care 
nu ar putea atrage luarea măsurii arestării preventive. 

Totodată, instanţa a apreciat că sunt cumulativ îndeplinite condiţiile 
prevăzute de art.148 alin.1 lit.f Cod proc.pen., în sensul că pedeapsa prevăzută de 
textele legale incriminatoare pentru infracţiunile cercetate este închisoarea mai 
mare de 4 ani şi există probe că lăsaţi în stare de libertate, inculpaţii ar prezenta 
pericol concret pentru ordinea publica, având în vedere gravitatea sporită a 
infracţiunilor, raportat la natura şi  modalitatea de săvârşire a faptelor, întinderea 
activităţii infracţionale  estimată  pană la  momentul prezent, desfăşurată după un 
plan prestabilit, prin implicarea mai multor persoane, prin mijloace de eludare a 
legii şi acţiuni gândite a împiedica organele judiciare să descopere elementele 
acestei activităţi ilicite, acest tip de activităţi perpetuându-se în timp prin inducerea 
în eroare a victimelor în scopul obţinerii foloaselor nejustificate, profitând şi de 
naivitatea acestora, determinându-le să încheie acte autentice care să dea aparenţă 
de legalitate raportului juridic, lejeritatea cu care inculpaţii au înţeles să-şi pună în 
aplicare planul infracţional pentru a-şi satisface propriile interese, în detrimentul 
legii, raportat şi la mijloacele uzitate atât pentru recuperarea banilor cât şi pentru a-
şi masca implicarea, rezultând şi elemente că, în realizarea scopului propus, A.N. 
ajutat şi de C.M. au proferat ameninţări ori au sechestrat victime (părţi vătămate 
C.P. şi P.N.).  

Pericolul concret pentru ordinea publică este relevat de orice manifestare 
aptă a vătăma climatul social firesc, optim pentru funcţionarea normală a 
instituţiilor statului, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, a ordinii de 
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drept. Raportat la datele cauzei, în stadiul procesual actual, activitatea infracţională 
posibil comisă evidenţiază o vădită stare de pericol pentru ordinea publică în 
accepţiunea art.148 alin.1 lit.f Cod proc.pen.şi prin prisma relaţiilor sociale lezate, 
a rezonanţei sociale negative, prin starea de profundă indignare şi dezaprobare 
publică dar şi de insecuritate şi reclamă măsuri  ferme din partea organelor 
judiciare competente, inclusiv cu caracter preventiv. 
          Instanţa a mai constatat  în privinţa inculpatului A.N., prezenţa  temeiului 
prevăzut de art. 148 lit. e Cod proc.pen., având în vedere existenţa datelor că a 
exercitat presiuni asupra părţii vătămate P.G.N., în sensul că pentru a semna 
procesul verbal de distribuţie a preţului rezultat din vânzarea apartamentului din 
Constanţa, str. B.P.H., inculpatul solicită susnumitei să-şi retragă o plângere penală 
depusă la Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanţa (aşa cum rezultă din 
convorbirea telefonică din data de 10.06.2012.ora 10,15). 

Nu pot fi reţinute temeiurile de arestare prevăzute de art.148 alin.1 lit.c şi 
lit.b Cod proc.pen., întrucât datele în acest sens nu pot fi extrase din împrejurări de 
genul celor invocate de procurorul instrumentator, ele circumscriindu-se activităţii 
infracţionale care face obiectul urmăririi penale. 

În aceeaşi ordine de idei, Tribunalul a apreciat că măsura arestării preventive 
corespunde scopului măsurilor preventive prevăzut în art.136 Cod proc.pen., 
privind buna desfăşurare a procesului penal, având în vedere particularităţile şi 
complexitatea cauzei, multitudinea mijloacelor de probă, asigurarea prezenţei 
inculpaţilor la  dispoziţia organului judiciar în vederea efectuării actelor de 
urmărire penală, verificării apărărilor, evitarea riscului de fugă şi sustragerea de la 
procedura în curs din partea inculpaţilor, a unor posibile înţelegeri între  părţile 
implicate, ceea ce ar avea drept rezultat  denaturarea mijloacelor de probă şi ar 
îngreuna aflarea adevărului, astfel că la acest moment procesual nu se justifică 
luarea unei  măsuri preventive neprivative de libertate. 

Circumstanţele personale invocate de apărare - persoane cu studii 
superioare, antecedente penale, conduita procesuală cooperantă - sunt  
contrabalansate  de gravitatea acuzaţiilor, prioritate având la momentul prezent 
apărarea ordinii publice şi ocrotirea  interesului general. 

Prin urmare, cererile de luare a măsurii obligării de a nu părăsi localitatea, 
formulate de inculpate au fost respinse ca nefondate. 

Cu privire la aprecierea oportunităţii măsurii arestării preventive în funcţie 
de circumstanţele ce caracterizează pe fiecare inculpat, cu referire la starea de 
boală a inculpatului A.N., Tribunalul a reţinut că legiuitorul a instituit un text de 
lege expres pentru această situaţie, şi anume art. 1391 Cod proc. pen., care 
reglementează posibilitatea efectuării tratamentului sub pază a persoanei arestate 
preventiv, asigurându-se astfel atât desfăşurarea instrucţiei penale cât şi dreptul la 
sănătate al persoanei. 
 Împotriva încheierii nr. 102/13.06.2012 pronunţată de Tribunalul 
Constanţa în dosarul nr. 6921/118/2012 au declarat recurs inculpaţii A.N., 
C.M. şi S.V., care au solicitat admiterea recursurilor, casarea încheierii recurate, 
rejudecarea cauzei şi respingerea propunerii de arestare preventivă; în subsidiar, 
inculpatele C.M. şi S.V. au solicitat luarea măsurii obligării de  a nu părăsi 
localitatea, iar inculpatul A.N. a solicitat luarea măsurii obligării de  a nu părăsi 
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localitatea sau a măsurii obligării de  a nu părăsi ţara, pentru motivele indicate în 
practicaua încheierii. 

Examinând legalitatea şi temeinicia încheierii recurate, prin prisma 
criticilor formulate de recurenţi şi din oficiu, conform art. 3856 alin. 3 C. Pr. 
Pen., curtea constată următoarele: 

Inculpaţii A.N., C.M. şi S.V. sunt cercetaţi pentru comiterea mai multor 
infracţiuni, după cum urmează: inculpatul A.N. pentru săvârşirea infracţiunilor de 
constituire ori aderare sau sprijinire a unui grup infracţional organizat în vederea 
săvârşirii de infracţiuni, înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave în formă 
continuată, şantaj în formă continuată şi dare de bani cu dobândă, prev. de art. 7 
alin. 1 din legea nr.39/2003, art. 215 alin. 1, 3  şi 5 Cod penal cu aplic. art. 41 alin. 
2 Cod penal, art. 194 alin. 1 Cod penal cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal şi art. 3 
din legea nr. 216/2011; inculpata S.V. pentru săvârşirea infracţiunilor de 
constituire ori aderare sau sprijinire a unui grup infracţional organizat în vederea 
săvârşirii de infracţiuni, înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave în formă 
continuată şi complicitate la dare de bani cu dobândă, prev. de art. 7 alin. 1 din 
legea nr. 39/2003, art. 215 alin. 1, 3  şi 5 Cod penal cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod 
penal şi art. 26 Cod penal  rap. la art. 3 din legea nr. 216/2011; inculpata C.M. 
pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire ori aderare sau sprijinire a unui grup 
infracţional organizat în vederea săvârşirii de infracţiuni, înşelăciune cu consecinţe 
deosebit de grave în formă continuată (asupra părţilor vătămate P.N.G. şi P.S.I.), 
complicitate la dare de bani cu dobândă, instigare la lipsire de libertate în mod 
ilegal şi înşelăciune în formă continuată (asupra părţilor vătămate D.N. şi G.G.), 
prev. de art. 7 alin. 1 din legea nr. 39/2003, art. 215 alin. 1, 3  şi 5 Cod penal cu 
aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal, art. 26 Cod penal rap. la art. 3 din legea nr. 
216/2011, art. 25 Cod penal rap. la art. 189 alin. 1, 2 Cod penal şi art. 215 alin. 1, 3 
Cod penal cu aplic art. 41 alin. 2 Cod penal. 

Curtea reţine că, potrivit art. 1491 alin. 1 C. Pr. Pen, instanţa poate dispune 
arestarea inculpatului în faza de urmărire penală dacă sunt întrunite condiţiile 
prevăzute în art. 143 şi există vreunul dintre cazurile prevăzute în art. 148, fiind în 
interesul urmăririi penale luarea acestei măsuri preventive. 

Măsura arestării preventive trebuie să asigure îndeplinirea scopului 
măsurilor preventive, astfel cum este reglementat de art. 136 alin. 1 C. Pr. Pen., 
respectiv asigurarea bunei desfăşurări a procesului penal, împiedicarea sustragerii 
învinuitului sau inculpatului de la urmărirea penală, de la judecată ori de la 
executarea pedepsei. 

Dispoziţiile art. 143 alin. 1 C. pr. pen. impun existenţa unor indicii temeinice 
de comitere a unei fapte prevăzute de legea penală de către inculpat. Prin indicii 
temeinice se înţelege, conform art. 68 ind. 1 C. pr. pen.,  presupunerea rezonabilă 
că persoana faţă de care se efectuează acte premergătoare sau acte de urmărire 
penală a săvârşit fapta.  

Astfel, luarea măsurii arestării preventive se întemeiază pe existenţa 
indiciilor temeinice de comitere a unei fapte prevăzute de legea penală, fără ca 
măsura preventivă să înfrângă prezumţia de nevinovăţie, consacrată de art. 5 ind. 2 
C. Pr. Pen. şi art. 66 alin. 1 C. Pr. Pen., întrucât, potrivit legislaţiei naţionale şi 
jurisprudenţei Curţii Europene, pentru luarea măsurii arestării preventive nu este 
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necesar să se stabilească în mod clar că o infracţiune s-a comis sau care este natura 
exactă a infracţiunii comise. Obiectul preocupărilor pe parcursul privării de 
libertate este acela de a continua cercetările în scopul de a confirma sau de a 
înlătura temeiurile arestării. Faptele ce au dat naştere suspiciunii nu trebuie să fie la 
acelaşi nivel cu faptele necesare pentru a justifica o condamnare sau chiar pentru a 
aduce o acuzaţie ce trebuie să existe la un moment procesual ulterior în cadrul 
urmăririi penale (cauza Brogan ş.a. contra Marii Britanii - CEDO). 

Drept urmare, indiciile temeinice de comitere faptei nu impun a se clarifica 
pe deplin acuzaţia penală adusă inculpatului şi a se lămuri întreaga stare de fapt, 
aşa cum în mod greşit a reţinut prima instanţă, care a făcut referire la necesitatea 
lămuririi cauzei sub toate aspectele. Scopul procesului penal îl constituie 
constatarea la timp şi în mod complet a faptelor care constituie infracţiuni, dar 
acest scop trebuie atins pe măsură ce procesul penal avansează, iar nu de la 
momentele imediate începerii urmăririi penale şi chiar punerii în mişcare a acţiunii 
penale ori pentru luarea unei măsuri preventive. 

Cu toate acestea, trebuie identificate, în raport de fiecare dintre acuzaţiile 
aduse inculpaţilor, mijloacele de probă din care pot fi extrase datele ce conturează 
presupunerea rezonabilă ce comitere a fiecărei fapte, întrucât examenul obiectiv al 
instanţei trebuie să vizeze fiecare dintre acuzaţiile ce fac obiectul urmăririi penale, 
chiar dacă nu din perspectiva unei anumite încadrări juridice, ci a comiterii unei 
fapte prevăzute de legea penală. 

Prima instanţă a procedat la redarea stării de fapt ce constituie acuzarea 
adusă inculpaţilor A.N., C.M. şi S.V., făcând o apreciere generică asupra existenţei 
indiciilor temeinice de comitere a faptelor, în raport de toate infracţiunile reţinute 
în sarcina inculpaţilor, cu trimitere la mijloacele de probă administrate până în 
prezent.  

Curtea apreciază că se impune analiza punctuală a fiecărei acuzaţii adusă 
inculpaţilor, în acest fel putând contura existenţa indiciilor temeinice în raport de 
fiecare acuzaţie, dar şi incidenţa cazului prev. de art. 148 alin. 1 lit. f C. pr. pen., 
care poate fi extras din natura şi gravitatea faptelor presupus a fi comise. 

În ceea ce priveşte infracţiunea prev. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003, 
se susţine constituirea unui grup organizat încă din anul 2006 de către cei 3 
inculpaţi, în vederea inducerii în eroare a mai a multor persoane cu prilejul 
încheierii şi executării unor contracte de împrumut.  

Deşi, în actualul stadiu nu se face o analiză aprofundată  a elementelor 
constitutive ale infracţiunii, totuşi instanţa trebuie să examineze existenţa aparenţei 
rezonabile a comiterii faptei, astfel că trebuie avute în vedere condiţiile de 
existenţă a infracţiunii. 

Constituie infracţiunea prev. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003 iniţierea 
sau constituirea unui grup infracţional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub 
orice formă a unui astfel de grup. 

În accepţiunea legii, grupul infracţional organizat este grupul structurat, 
format din trei sau mai multe persoane, care există pentru o perioadă şi acţionează 
în mod coordonat în scopul comiterii uneia sau mai multor infracţiuni grave, pentru 
a obţine direct sau indirect un beneficiu financiar sau alt beneficiu material. Printre 
infracţiunile grave ce intră în scopul grupului organizat pot fi infracţiunile de 
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şantaj, lipsire de libertate în mod ilegal ori infracţiuni contra patrimoniului, care au 
produs consecinţe deosebit de grave, reţinute şi în sarcina unora dintre cei 3 
inculpaţi. 

Astfel cum se va menţiona în continuare, în cauză nu sunt date suficiente 
pentru  a se contura la acest moment procesual existenţa unor indicii temeinice de 
comitere a unor infracţiuni de genul celor mai sus menţionate, respectiv şantaj, 
lipsire de libertate în mod ilegal ori infracţiuni contra patrimoniului, care au produs 
consecinţe deosebit de grave, aşa încât nu se poate aprecia nici asupra existenţei 
indiciilor temeinice de comitere a infracţiunii prev. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 
39/2003. 

Suplimentar, grupul organizat trebuie să existe pentru o perioadă de timp, să 
acţioneze în mod coordonat,  în înţelegere, urmând a se analiza numărul 
participanţilor şi relaţiile funcţionale dintre aceştia, rolul asumat de fiecare 
participanţi, vechimea relaţiilor dintre aceştia, existenţa unei conduceri, dacă 
activitatea desfăşurată asigura realizarea unui profit şi modul de distribuire al 
acestuia. 

Dacă în ce-i priveşte pe inculpaţii A.N. şi C.M. rezultă relaţia strânsă dintre 
aceştia, durata lungă a acesteia, rolul pe care fiecare dintre aceştia îl realiza în 
cadrul grupului (inculpatul A.N. dădea împrumuturile şi asigura încheierea 
contractelor, iar inculpata C.M. era implicată în executarea contractelor de 
împrumut), modul în care fiecare obţinea un profit (inculpata C.M. obţinea o cota 
parte din sumele executate), în legătură cu inculpata S.V. nu se aduc suficiente 
argumente privind implicarea sa în cadrul grupului, iar nu doar în cadrul unei 
anumite activităţi infracţionale. Inculpata S.V. era angajata inculpatului A.N. şi 
executa sarcinile care îi reveneau în virtutea atribuţiilor de serviciu, rolul său fiind 
de executant al unor sarcini de serviciu. Deşi vechimea relaţiilor dintre inculpata 
S.V. şi inculpatul A.N. face posibilă presupunerea rezonabilă că aceasta avea 
cunoştinţă despre mecanismul de funcţionare a schemei de împrumuturi pusă la 
punct de inculpatul A.N., având un rol încheierea şi executarea contractelor, nu 
rezultă beneficiile pe care le obţinea aceasta şi nici existenţa unei unităţi de voinţă 
a acesteia de a adera la un grup infracţional organizat.  

De altfel, din modul cum este expusă starea de fapt de către procuror, rezultă 
o implicare mai redusă a inculpatei S.V. şi doar în anumite etape ale inducerii în 
eroare a victimelor (rezoluţia de începere a urmăririi penale face trimitere doar la o 
activitate infracţională faţă de părţile vătămate P.N.G. şi P.S.I.). Ca atare, nu se 
poate reţine implicarea a cel puţin 3 persoane care să formeze potenţialul grup 
infracţional organizat.  

În consecinţă, nu s-au prezentat suficiente date care să caracterizeze  
existenţa unui grup infracţional organizat, în sensul art. 2 din Legea nr. 39/2003, 
motiv pentru care nu poate fi reţinută existenţa indiciilor temeinice de comitere a 
faptei prev. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003 pentru niciunul dintre inculpaţii 
S.V., A.N. şi C.M. 

Pentru inculpatul A.N. s-au mai reţinut infracţiunile prev. de art. 215 alin. 1, 
3  şi 5 Cod penal cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal, art. 194 alin. 1 Cod penal cu 
aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal şi art. 3 din Legea nr. 216/2011. 
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Infracţiunea prev. de art.  194 alin. 1 Cod penal cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod 
penal, insuficient individualizată în cadrul actelor procesuale emise de procuror, ar 
putea avea în vedere posibile ameninţări adresate părţilor vătămate P.N.G. şi P.S.I. 
privind executarea silită a sumelor integrale din toate contractele de împrumut, 
astfel cum se menţionează în rezoluţia de începere a urmăririi penale. Din 
modalitatea în care este formulată acuzaţia penală, ce vizează executarea legală a 
unor contracte de împrumut, nu rezultă elemente suficiente pentru a reţine 
existenţa indiciilor temeinice de comitere a faptei prev. de art. 194 alin. 1 Cod 
penal. 

Pentru infracţiunea prev. de art. 3 din Legea nr. 216/2011 nu se indică actele 
materiale ce ar intra în conţinutul constitutiv al acestei infracţiuni. Legea nr. 
216/2011 a intrat în vigoare la data de 25.11.2011, iar după această dată se 
regăsesc încheiate de inculpatul A.N. 3 contracte de împrumut de bani fără 
dobândă încheiate cu numita M.A.M. la datele de 30.12.2011, 29.11.2011, 
09.12.2011, ce ar putea atrage incidenţa normei incriminatoare. 

Deşi aceste contracte apar ca fiind fără dobândă,  urmează acelaşi tipar ca 
restul contractelor  de împrumut în legătură cu care s-a afirmat că ar avea un 
caracter simulat, în realitate reprezentând contracte de împrumut cu dobândă. 

Ţinând seama de declaraţia dată în cauză de numita M.M.M., mama numitei 
M.A.M., dar şi de declaraţiile celorlalte părţi vătămate privind natura juridică reală 
a contractelor de împrumut, curtea reţine că pentru infracţiunea prev. de art. 3 din 
Legea nr. 216/2011 sunt îndeplinite condiţiile prev. de art. 143 alin. 1 C. pen. 

De asemenea, sunt indicii temeinice de comitere a infracţiunii de 
înşelăciune, din perspectiva faptului că inculpatul A.N., deşi încheia contracte de 
împrumut de bani cu dobândă, în actele scrise se menţiona că sunt contracte de 
împrumut de bani fără dobândă, cu o scadenţă la o lună de regulă, pentru ca acestea 
să devină exigibile într-un termen scurt şi a putea să fie puse în executare oricât 
considera inculpatul A.N. Contractele încheiate în formă scrisă contraziceau 
convenţia verbală a părţilor; persoanele împrumutate, plătind dobânda lunară 
conform convenţiei, aveau reprezentarea că nu se va pune în executare contractul 
scris, însă în realitate, astfel cum rezultă şi din înscrisurile aflate în dosarul de 
urmărire penală, se cerea executarea integrală a convenţiilor scrise, încheiate cu 
inducerea în eroare a părţilor vătămate, care erau în imposibilitatea de a dovedi 
plata împrumuturilor sau a ratelor dobânzii, dat fiind că nu se eliberau chitanţe 
pentru sumele plătite. Plecând de la această stare de fapt, susţinută de declaraţiile 
părţilor vătămate, interceptările telefonice, înscrisuri, rezultă presupunerea 
rezonabilă de comitere a infracţiunii de înşelăciune. 

Nu se poate reţine forma agravată prev. de aliniatul 5 al art. 215 C. pen., 
întrucât se invocă un prejudiciu de peste 200.000 lei, dar nu se indică un cuantum 
precis al prejudiciului şi nu se explică din ce este format prejudiciul, ori în această 
fază procesuală procurorul este cel care trebuie să individualizeze prejudiciile, cel 
puţin cu caracter aproximativ, pentru a se putea reţine probabilitatea producerii 
unor consecinţe deosebit de grave.  

În concluzie, pentru inculpatul A.N., curtea reţine doar existenţa indiciilor 
temeinice  de comitere a unor fapte penale ce pot întruni elementele constitutive 
ale infracţiunilor de înşelăciune şi cămătărie. 
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În sarcina inculpatei S.V. au fost reţinute infracţiunile prev. de art. 7 alin. 1 
din legea nr. 39/2003, art. 215 alin. 1, 3  şi 5 Cod penal cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod 
penal şi art. 26 Cod penal  rap. la art. 3 din Legea nr. 216/2011. 

Pentru infracţiunea prev. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003 curtea a 
arătat deja că nu se poate aprecia îndeplinită condiţia prev. de art. 143 alin. 1 C. 
pen., concluzie ce îşi găseşte aplicabilitatea şi cu referire la infracţiunea prev. de 
art. 3 din Legea nr. 216/2011, dat fiind că nu sunt identificate informaţii obiective 
privind modalitatea de implicare a inculpatei S.V. în săvârşirea acestei infracţiuni, 
care nu poate viza decât fapte ulterioare datei de 25.11.2011, când a intrat legea în 
vigoare şi fapta de cămătărie a fost incriminată ca infracţiune. De altfel nici 
procurorul nu individualizează ce fapte ar atrage această încadrare juridică. 

Singura infracţiune pentru care se impunea reţinerea indiciilor temeinice  de 
comitere  a faptei este cea de înşelăciune, dar nu în varianta agravată prev. de art. 
215 alin. 5 C. pen., întrucât din declaraţiile părţilor vătămate identificate până în 
prezent în cauză rezultă implicarea inculpatei S.V. în activitatea de inducere a 
unora dintre părţile vătămate şi încasare a ratelor lunare ale dobânzilor percepute 
pentru inculpatul A.N. (în acest sens sunt declaraţiile părţilor vătămate P.N.G. şi 
P.S.I. şi procesele verbale de redare a convorbirilor purtate de inculpata S.V.).  

În sarcina inculpatei C.M., curtea apreciază că sunt indicii temeinice de 
comitere  a faptei din perspectiva infracţiunilor de înşelăciune comise în raport de 
părţile vătămate P.N.G. şi P.S.I., pe de o parte, respectiv D.N. şi G.G., în timp ce 
pentru infracţiunile prev. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003, art. 215 alin. 1, 3  
şi 5 Cod penal cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal, art. 26 Cod penal rap. la art. 3 din 
Legea nr. 216/2011, art. 25 Cod penal rap. la art. 189 alin. 1, 2 Cod penal şi art. 
215 alin. 1, 3 Cod penal cu aplic art. 41 alin. 2 Cod penal. 

Pentru infracţiunea prev. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003, 
considerentele care determină curtea să aprecieze asupra neîndeplinirii condiţiilor 
prev. de art. 143 alin. 1 C. pen. au fost expuse mai sus, iar pentru infracţiunea prev. 
de art. 26 Cod penal rap. la art. 3 din Legea nr. 216/2011, argumentele coincid cu 
cele expuse în cazul inculpatei S.V.   

Declaraţia numitei M.M.M. nu oferă date obiective privind implicarea 
inculpatei C.M. în comiterea acestei infracţiuni, fiind o presupunere nesusţinută de 
alte mijloace de probă. 

Infracţiunea prev. de art. 25 Cod penal rap. la art. 189 alin. 1, 2 Cod penal a 
fost reclamată de partea vătămată P.S.I., însă declaraţiile acesteia nu sunt susţinute 
de alte mijloace de probă; alte persoane care fac referire la posibilitatea comiterii 
acestei fapte redau aspecte cunoscute tot de la partea vătămată P.S.I., iar în 
convorbirile telefonice, înregistrate după depunerea plângerii penale de către 
părţile vătămate P.N.G. şi P.S.I. şi audierea acestora, referirile la comiterea acestei 
fapte sunt tot ale părţii vătămate P.S.I. Declaraţiile părţii vătămate P.S.I., deşi oferă 
anumite indicii privind săvârşirea faptei, nu sunt suficiente pentru a aprecia că 
aceste indicii pot fi considerate temeinice, de natura a convinge un observat 
independent, în condiţiile în care relaţiile cu inculpaţii sunt vădit contradictorii, nu 
se cunoaşte data comiterii, iar cadrul în care a fost comisă nu este deloc lămurit. 

 Pentru infracţiunile de înşelăciune, presupunerea rezonabilă a implicării 
inculpatei C.M. este susţinută de declaraţiile părţilor vătămate, înscrisurile care 
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atesta implicarea sa în executarea contractelor de împrumut, interceptările 
convorbirilor telefonice, dar chiar şi declaraţia sa din data de 12.06.2012 în care 
descrie mecanismul de împrumut pus la cale de inculpatul A.N., de unde rezultă că 
acesta cunoştea adevăratele convenţii de împrumut, care nu erau reflectate în 
contractele încheiate în forma scrisă, dar s-a implicat în activitatea de punere în 
executare a unor contracte fictive; de asemenea, atât declaraţiile părţilor vătămate, 
cât şi interceptările telefonice, relevă date privind posibila implicare a inculpatei şi 
în activitatea de colectare a ratelor lunare de dobândă. În referire la părţile 
vătămate D.N. şi G.G. indiciile temeinice sunt oferite de declaraţiile acestora, care 
se coroborează cu înscrisurile privind investiţiile făcute de aceştia în societatea 
inculpatei, fără a rezulta minime date că inculpata ar fi intenţionat altceva decât 
obţinerea unor foloase materiale de la părţile vătămate. 

Având în vedere infracţiunile în raport de care s-a reţinut existenţa indiciilor 
temeinice de comitere a faptelor pentru fiecare dintre inculpaţii A.N., C.M. şi S.V., 
curtea apreciază că măsura arestării preventive este justificată doar pentru 
inculpaţii A.N. şi C.M., dar nu şi pentru inculpata S.V. 

Pentru inculpaţii A.N. şi C.M., curtea reţine că este incident cazul prev. de 
art. 148 alin. 1 lit. f C. pr. pen., întrucât prin punerea în libertate a inculpaţilor se 
creează un pericol concret pentru ordinea publică, iar pedeapsa prevăzută de lege 
pentru infracţiunile în raport de care s-a reţinut incidenţa art. 143 alin. 1 C. pr. pen. 
este închisoarea mai mare de 4 ani.  

În cauză, inculpaţii sunt acuzaţi de comiterea unor fapte penale, prin 
inducerea în eroare a numeroase persoane, cărora le împrumutau sume de bani, 
încheind în forma scrisă convenţii care le dădeau posibilitatea ulterior să execute 
silit victimele, în condiţii total diferite de convenţiile iniţiale, ajungându-se în 
situaţia în care persoanele împrumutate pierdeau bunuri importante pentru sume 
modice împrumutate; în această activitate inculpatul A.N. era cel care acorda 
împrumuturile, în timp ce inculpata C.M.  se ocupa în principal de executarea silită 
a contractelor. Modalitatea în care au acţionat inculpaţii, durata activităţii 
infracţionale, numărul mare al potenţialelor victime, importantele pierderi 
patrimoniale produse prin acest gen de activitate infracţională, faptul că se profita 
de persoane vulnerabile financiar dovedesc că inculpaţii sunt lipsiţi de orice 
scrupule în atingerea scopului oneros urmărit, neavând nicio reţinere în a aduce 
atingere unor valori patrimoniale importante pentru victime, care erau lipsite de 
bunurile cele mai de valoare. 

Cu toate că măsura arestării preventive are un caracter excepţional, detenţia 
preventivă este justificată atunci când sunt date obiective ce relevă o reală cerinţă 
de interes public care prevalează asupra dreptului la libertate individuală consacrat 
de art. 23 din Constituţia României, dar şi de art. 5 din Convenţia Europeană 
pentru Drepturile Omului (redat şi în jurisprudenţa CEDO, de ex. cauza McKay 
împotriva Regatului Unit). 

Comiterea unei fapte grave justifică o măsură preventivă imediat după 
comiterea şi descoperirea faptelor, pentru a evita reacţiile negative ce se pot 
manifesta în comunitate, ca răspuns la conduite ilicite grave, prin care se aduce 
atingere unor valori umane fundamentale, dar şi pentru a reliefa riposta fermă a 
autorităţilor faţă de anumite fapte grave. 
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Curtea reţine că ordinea publică este definită drept climatul social firesc, 
optim, care se asigură printr-un ansamblu de norme şi măsuri şi care se traduce 
prin funcţionarea normală a instituţiilor statului, menţinerea liniştii cetăţenilor şi 
respectarea drepturilor acestora, iar pericolul pentru ordinea publică îşi găseşte 
expresia şi prin starea de nelinişte, de sentimentul de insecuritate în rândul 
societăţii generată de faptul că persoane bănuite de săvârşirea unor infracţiuni de o 
gravitate deosebită sunt cercetate şi judecate în stare de libertate.  

Plecând de la înţelesul noţiunii de pericol concret pentru ordinea publică în 
jurisprudenţa naţională şi jurisprudenţa CEDO (de ex. cauza Letellier vs. Franta, 
Tomasi vs. Franta), se acceptă privarea de libertate a unei persoane atunci când se 
constată o stare de nelinişte, de indignare sau de dezamăgire a cetăţenilor faţă de 
lipsa unei riposte ferme a autorităţilor în raport de comiterea anumitor fapte penale. 
Se recunoaşte de către instanţa de contencios european că gravitatea lor particulara 
si reacţia publicului la săvârşirea unor infracţiuni pot sa provoace o tulburare 
socială, de natura a justifica o detenţie provizorie.  

Faptele reţinute în sarcina inculpaţilor A.N. şi C.M., pentru care sunt indicii 
temeinice de comitere a faptei, sunt în măsura să suscite o stare de nelinişte în 
rândul societăţii, care justifică luarea măsurii arestării preventive, în vederea 
protejării cu precădere  a interesului general. 

Prima instanţă în mod corect a reţinut pentru inculpatul A.N. incidenţa 
cazului prev. de art. 148 alin. 1 lit. e C. pr. pen., întrucât din convorbirile telefonice 
interceptate rezultă intenţia inculpatului A.N. de a ajunge la o înţelegere 
frauduloasă cu părţile vătămate, făcându-se referire la condiţionarea acestora să-şi 
retragă plângerea penală în schimbul  semnării unui înscris, probabil procesul 
verbal de distribuţie a preţului rezultat din vânzarea unui apartament. 

Inculpatul A.N. a invocat starea de sănătate precară, care nu îi permite 
suportarea stării de privare de libertate. În primul rând, curtea constată că 
inculpatul nu a depus înscrisuri care să ateste eventualele afecţiuni medicale grave 
de care suferă. În al doilea rând, astfel cum a motivat şi prima instanţa, dispoziţiile 
art. 1391 C. pr. pen. permit persoanei private de libertate să beneficieze de asistenţă 
medicală adecvată şi pe perioada arestării preventive. Astfel, acest motiv nu poate 
conduce la respingerea propunerii de arestare preventivă. 

Curtea apreciază că pentru inculpaţii A.N. şi C.M. singura măsură preventivă 
aptă să asigure buna desfăşurare a procesului penal este măsura arestării 
preventive, nefiind elemente care să justifice luarea măsurii obligării de a nu părăsi 
localitatea sau ţara, aşa cum au solicitat inculpaţii. În acest contextul gravităţii 
acuzaţiilor aduse, dar şi al încercării de  a influenţa unele părţi vătămate, ce poate fi 
reuşită, în condiţiile în care părţile vătămate sunt debitori ai inculpatului A.N., care 
se află într-o poziţie privilegiată faţă de acestea, din perspectiva art. 136 alin. 1 C. 
pr. pen., punerea în libertate a inculpaţilor nu ar fi în măsura să asigure buna 
desfăşurare a procesului penal, prezervarea probatoriului, evitarea exercitării 
oricăror influenţe asupra celorlalte părţi şi martori. Inculpaţii A.N. şi C.M. invocă 
datele personale favorabile, însă activitatea infracţională imputată acestora 
conturează un profil moral îndoielnic, care nu poate determina instanţa să le acorde 
încredere.   
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Drept urmare, este întemeiată soluţia primei instanţe de luare a măsurii 
arestării preventive a inculpaţilor A.N. şi C.M.; deşi unele dintre criticile formulate 
sunt întemeiate, aşa cum s-a menţionat mai sus, din perspectiva inexistenţei 
indicilor temeinice pentru unele dintre infracţiunile ce fac obiectul urmăririi 
penale, acestea nu înlătură concluzia finală a îndeplinirii condiţiilor pentru luarea 
măsurii arestării preventive. 

Pentru inculpata S.V., acuzaţiile penale pentru care există indicii temeinice 
de comitere  a faptei vizează infracţiunea  de înşelăciune, prin raportare la părţile 
vătămate P.N.G. şi P.S.I. Aşa cum rezultă din rezoluţia de începere a urmăririi 
penale şi din ordonanţa de începere a urmăririi penale, infracţiunea de înşelăciune a 
fost reţinută exclusiv în raport de părţile vătămate P.N.G. şi P.S.I., iar posibila 
contribuţie infracţională a inculpatei în săvârşirea acestei infracţiuni este mai 
redusă, comparativ cu ceilalţi doi coinculpaţi din cauză. Inculpata S.V. nu pare a 
avea un rol de decizie în activitatea infracţională, executa atribuţii de execuţie 
cerute de inculpatul, a cărui angajata era, iar atribuţiile sale vizau în principal 
încasarea dobânzii lunare. Rolul mai redus al inculpatei  şi faptul că nu era în 
cunoştinţă de cauză asupra întregului mecanism infracţional este reliefat şi de 
înregistrările convorbirilor ambientale, cum ar fi cea purtată cu P.N.G. la data de 
23.05.2012. 

Cum în cauză pericolul social concret este extras din natura şi gravitatea 
faptelor comise, iar în cazul inculpatei S.V. nu se constată o posibilă activitatea 
infracţională la fel de gravă ca în cazul celorlalţi 2 inculpaţi, având în vedere 
caracterul excepţional al măsurii arestării preventive, care în temeiul art. 148 alin. 
1 lit. f C. pr. pen. ar putea fi justificată doar de o reală necesitate de protejare a 
interesului public, curtea constată că nu sunt suficiente date pentru a concluziona 
că activitatea infracţională a inculpatei S.V. este de o gravitate care să suscite o 
reală stare de puternică nelinişte, indignare în cadrul comunităţii, pentru ca natura 
faptei şi a contribuţia sa efectivă să impună luarea celei mai severe măsuri 
preventive. 

În concluzie, pentru inculpata S.V., măsura arestării preventive nu este 
proporţională cu gravitatea acuzaţiilor penale ce i se aduc, impunându-se luarea 
unei măsuri preventive restrictive de libertate, respectiv măsura obligării de a nu 
părăsi localitatea, care răspunde scopului prev. de art. 136 alin. 1 C. pr. pen. şi 
asigură un control adecvat al conduitei procesuale ulterioare a inculpatei. 

 Pentru aceste considerente, în baza art. 38515 pct. 1 lit. b C. pr. pen. curtea 
va respinge ca nefondate recursurile formulate de inculpaţii A.N. şi C.M. împotriva 
încheierii nr. 102/13.06.2012 pronunţată de Tribunalul Constanţa în dosarul nr. 
6921/118/2012. 

În baza art. 38515 pct. 2 lit. d C. Pr. Pen., va fi admis recursul formulat de 
inculpata S.V. împotriva încheierii nr. 102/13.06.2012 pronunţată de Tribunalul 
Constanţa în dosarul nr. 6921/118/2012. 
 Se va casa în parte încheierea penală recurată, cu privire la inculpata S.V. şi, 
rejudecând: 

În baza art. 1491 alin. 9 C. Pr. Pen. va fi respinsă ca nefondată propunerea de 
arestare preventivă a inculpatei S.V., formulată de Parchetul de pe lângă Înalta 
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Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de 
Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Constanţa. 

În baza art. 1403 alin. 7 C. Pr. Pen. se va revoca măsura arestării preventive a 
inculpatei S.V., dispusă prin încheierea nr. 102/13.06.2012 pronunţată de 
Tribunalul Constanţa în dosarul nr. 6921/118/2012. 
 Se va dispune punerea de îndată în libertate a inculpatei S.V. de sub puterea 
mandatului de arestare preventivă nr. 138/13.06.2012 emis de Tribunalul 
Constanţa,  dacă nu este reţinută sau arestată în altă cauză. 
 În baza art. 145 alin. 1 C. Pr. Pen., se va dispune luarea măsurii obligării de 
a nu părăsi localitatea de domiciliu, respectiv com. Lumina, jud. Constanţa, faţă de 
inculpata S.V., pe o perioadă de 30 zile, de la data de 18.06.2012 la data de 
17.07.2012 inclusiv. 
 În baza art. 145 alin.11  lit. a-d C. Pr. Pen. şi art. 145 alin. 12 lit. c C. Pr. Pen. 
pe durata măsurii obligării de a nu părăsi localitatea inculpata S.V. este obligată să 
respecte următoarele obligaţii: 

a) să se prezinte la organul de urmărire penală sau, după caz, la instanţa de 
judecată ori de câte ori este chemată;  

b) să se prezinte la organul de poliţie din raza teritorială unde locuieşte – 
Secţia de Poliţie Rurală nr. 2 Mihail Kogălniceanu, conform programului de 
supraveghere întocmit de organul de poliţie sau ori de câte ori este chemată;  

c) să nu îşi schimbe locuinţa fără încuviinţarea organului judiciar care a 
dispus măsura;  

d) să nu deţină, să nu folosească şi să nu poarte nicio categorie de arme;  
e) să nu se apropie de părţile vătămate, învinuiţii, inculpaţii şi martorii din 

cauză şi să nu comunice cu aceştia direct sau indirect;  
 Prezenta hotărâre se va comunica instituţiilor prev. de art. 145 alin. 21  C. Pr. 
Pen.  
 În baza art. 145 alin. 22  C. Pr. Pen. se va atrage atenţia inculpatei S.V. că, în 
caz de încălcare cu rea-credinţă a măsurii sau a obligaţiilor care îi revin, se va lua 
faţă de aceasta măsura arestării preventive.  
 Măsura dispusă se va comunica administraţiei locului de deţinere. 
 Se vor menţine celelalte dispoziţii ale încheierii penale recurate. 
 În baza art. 192 alin. 2,4 C. pr. pen. inculpaţii A.N. şi C.M. vor fi obligaţi  la plata 
a câte 150  lei fiecare cheltuieli judiciare avansate de stat, iar în baza art. 192 alin. 3 C. 
pr. pen. cheltuielile judiciare avansate în recursul inculpatei S.V. vor rămâne în sarcina 
statului. 

Dosar nr. 6921/118/2012 
Incheiere nr. 70/P/18.06.2012 

Judecător redactor Marius Damian Mitea 
 
          12. Neindeplinirea condiţiilor cumulative impuse de art. 148 lit. f 
Cod procedură penală. Inexistenţa indiciilor privind exercitarea unor 
violenţe fizice sau psihice asupra părţii vătămate. 

 
În raport de împrejurările în care se reţine că s-ar fi comis infracţiunea, lăsarea în 

libertate a inculpatului nu prezintă pericol concret pentru ordinea publică, nefiind incidente 
dispoziţiile art.148 lit.f cod procedură penală. 
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În consecinţă, neexistând indicii privind exercitarea vreunei violenţe fizice sau psihice 
asupra părţii vătămate, se apreciază că nu se poate reţine existenţa indiciilor temeinice privind 
săvârşirea infracţiunii de viol. 

 
Art. 148 lit. f Cod procedură penală 

 
 Examinând actele şi lucrările dosarului, Curtea constată că, prin 
încheierea nr.  157 din data de 27.09.2012 a Tribunalului Constanţa, s-au dispus 
următoarele: 
 „În baza art. 149¹ alin. 9 Cod procedură penală admite propunerea formulată 
de Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanţa privind arestarea preventivă a 
inculpatului M.L.. 

În baza art. 149¹ alin. 10 Cod procedură penală raportat la art. 143 şi 148 lit. 
f Cod procedură penală dispune arestarea preventivă a inculpatului M.L., pe o 
perioadă de 29 zile, începând de la data de 27.09.2012 şi până la data de 
25.10.2012, inclusiv. 

Respinge ca nefondată cererea privind luarea faţă de inculpat a măsurii 
obligării de a nu părăsi ţara. 

Pentru a pronunţa această încheiere, instanţa de fond a reţinut 
următoarele:  

„Prin cererea înregistrată sub nr. 11070/118/2012 pe rolul acestei instanţe, 
Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanţa a formulat propunere de arestare 
preventivă a inculpatului M.L. pe o perioadă de 29 de zile, începând cu 
27.09.2012. 

În motivarea propunerii de arestare preventivă, întemeiată pe dispoziţiile 
art. 143 Cod procedură penală şi art. 148 alin.1 lit. f Cod procedură penală se arată 
că inculpatul este cercetat pentru săvârşirea infracţiunii de viol, prev. de art. 197 
alin.1 şi 3 Cod penal.  

Ca situaţie de fapt s-a reţinut că în data de 25.09.2012 a întreţinut prin 
constrângere, acte sexuale cu partea vătămată minoră I.S.M., în vârstă de 13 ani.  

Împotriva inculpatului s-a început urmărirea penală la data de 26.09.2012; 
prin ordonanţa nr. 1440/P/2012 din 27.09.2012 s-a pus în mişcare acţiunea penală 
pentru săvârşirea infracţiunii de viol prev. de art. 197 alin.1 şi 3 cod penal.  

Totodată, s-a emis ordonanţă de reţinere pe o perioadă de 24 de ore începând 
cu data de 26.09.2012, orele 16,25, până pe data de 27.09.2012, orele 16,25. 

S-a constatat că există date şi indicii temeinice în sensul dispoziţiilor de 
art.143 şi art.681 Cod procedură penală din care rezultă presupunerea rezonabilă că 
inculpatul ar fi săvârşit fapta pentru care se efectuează urmărirea penală, respectiv 
viol prev. de art.197 alin.1 şi 3 Cod penal, în sensul că în data de 25.09.2012 a 
întreţinut prin constrângere, acte sexuale cu partea vătămată minoră I.S.M., în 
vârstă de 13 ani.  

Relevante în acest sens sunt declaraţiile constante ale părţii vătămate, în care 
sunt descrise împrejurările agresiunii, în care a relatat modalitatea în care a stabilit 
să se întâlnească cu inculpatul, şi a fost obligată prin violenţă fizică şi morală să 
întreţină un raport sexual normal şi oral, care se coroborează cu declaraţia martorei 
I.M., potrivit căreia l-a întrebat pe inculpat, care stătea întins pe scaunul rabatat al 
şoferului, dacă a văzut-o pe fiica ei, acesta nu a spus nimic, însă când martora s-a 
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uitat mai bine în maşină a văzut-o pe fiica sa ghemuită pe bancheta din spate, când 
a tras-o din maşină partea vătămată avea hainele răvăşite, iar acasă i-a povestit cum 
inculpatul a invitat-o la un suc în localitatea Cogealac, iar în autoturism a întreţinut 
raporturi sexuale fără voia ei. 

De menţionat sunt şi procesele verbale de cercetare la faţa locului şi de 
percheziţie a maşinii inculpatului M.L., ocazie cu care au fost descoperite în 
maşina acestuia mai multe obiecte aparţinând părţii vătămate I.S.M. – sutien, 
papuci, hanorac şi brăţara, precum şi concluziile provizorii ale examinării medico 
legale, potrivit procesului verbal din 26.09.2012 partea vătămată prezintă o 
deflorare recentă ce poate data din data de 25/26.09.2012 şi copia de pe pagina 
facebook a părţii vătămate din care se remarcă faptul că inculpatul a invitat-o pe 
partea vătămată să se întâlnească şi i-a propus să o aştepte în spatele casei pentru a 
sta de vorbă într-un loc ferit de privirile oamenilor. 

Este de menţionat şi faptul că, deşi examinarea medico legală nu a relevat 
leziuni de violenţă, aceasta nu înseamnă că victima nu a fost constrânsă la 
întreţinerea unui raport sexual, constrângere care se poate realiza şi sub forma 
ameninţărilor cu fapte grave ce pot determina o teamă atât de mare încât 
imobilizează victima care nu se mai poate apăra.  

Nu se poate reproşa unui copil de 13 ani că nu a opus rezistenţă unui bărbat 
de 24 ani, în deplinătatea puterilor fizice, având şi ascendentul vârstei asupra 
acesteia. 

 În ceea ce priveşte poziţia inculpatului, aceasta a fost una oscilatorie, astfel, 
se remarcă faptul că, deşi în prima declaraţie, inculpatul a negat în mod absolut 
comiterea infracţiunii, declarând că pe bancheta din spate doar s-au sărutat fără a 
întreţine relaţii sexuale, ulterior acesta a revenit asupra declaraţiei şi a aratat că în 
maşină a stat de vorbă cu partea vătămată şi i-a propus să întreţină relaţii sexuale, 
iar aceasta a acceptat, s-a dezbrăcat singură şi pe bancheta din spatele maşinii au 
întreţinut un raport sexual normal, în care a constatat că nu este virgină; a mai 
declarat inculpatul că el ştia faptul că partea vătămată are vârsta de aproape 14 ani 
(declaraţia din 26.09.2012); la data de 27.09.2012, audiat de procuror, a susţinut că 
au discutat în maşină, după care amândoi au coborât din faţă şi s-au urcat pe 
bancheta din spate şi de comun acord au hotărât să întreţină atât un raport sexual 
normal cât şi un raport sexual oral, ea spunându-i că nu este virgină şi că a avut 
relaţii sexuale şi cu alţi trei băieţi înainte; întrebat cu privire la vârsta fetei, a 
declarat că ştia că are 15 – 16 ani. Această ultimă declaraţie a fost reluată de 
inculpat şi în faţa instanţei. 

În consecinţă, instanţa constată că există un dubiu asupra veridicităţii 
apărărilor inculpatului, în condiţiile în care există contradicţii între declaraţiile 
acestuia şi nu se coroborează la acest moment cu niciun mijloc de probă 
administrat. 

Tribunalul constată că art. 148 lit. f Cod procedura penală, invocat ca temei 
al propunerii de arestare preventivă, reglementează întrunirea cumulativă a două 
condiţii: pedeapsa închisorii mai mare de 4 ani şi existenţa unor probe certe ca 
lăsarea în libertate a inculpatului prezintă un pericol concret pentru ordinea 
publică. 
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Astfel, infracţiunea de viol prev. de art. 197 alin. 1 şi 3 Cod penal pentru 
care este cercetat inculpatul este sancţionată de lege cu pedeapsa închisorii mai 
mare de 4 ani, limitele speciale stabilite de legiuitor fiind cuprinse între 10 ani şi 
25 de ani închisoare şi interzicerea unor drepturi.  

Totodată actele şi lucrările aflate la dosarul de urmărire penală indică 
existenţa unor probe certe că lăsarea în libertate a inculpatului prezintă un pericol 
concret pentru ordinea publică, raportat la modalitatea de comitere a infracţiunii de 
viol asupra unei minore – întreţinerea de raporturi sexuale normale şi orale cu 
victima prin folosirea de ameninţări şi imobilizare fizică (blocarea uşilor maşinii), 
profitând de vârsta fragedă a acesteia, 13 ani, profitând de nivelul redus de 
dezvoltare psihică, de naivitatea sa, de încrederea pe care o avea în inculpat, fiind 
convinsă că nu îi va face nimic rău, ci doar vor sta de vorba, de situaţia minorei – 
care a fost deflorată prin acest raport sexual, atingerea adusă valorilor sociale ce 
ocrotesc libertatea vieţii sexuale şi alegerea partenerilor în mod neconstrâns, 
consecinţele negative deosebite ce pot fi resimţite în evoluţia psihologică şi morală 
a minorei, atingerea adusă integrităţii corporale şi sănătăţii victimei, aflată la o 
vârstă fragedă, faptul că minora aparţine unei comunităţi rurale, cu populaţie 
redusă, care s-ar simţi ameninţată dacă astfel de fapte ar fi cercetate cu suspecţii în 
stare de libertate. 

Circumstanţele personale ale inculpatului invocate în favoarea acestuia, si 
anume: nu are antecedente penale, îşi asigură existenţa prin mijloace oneste, fiind 
angajat, nu sunt suficiente pentru a înlătura pericolul social deosebit de ridicat al 
faptei de care este acesta suspectat şi pentru lăsarea în libertate, garanţiile de ordin 
procesual şi obligaţiile ce pot fi impuse, nefiind în măsură să asigure scopul 
măsurilor preventive la acest moment procesual.  

S-a constatat conformitatea măsurii preventive a arestării cu prevederile art.5 
alin.1 lit.c din CEDO, existând motive verosimile de bănuială că inculpatul a 
săvârşit  infracţiunea pentru care este  supus instrucţiei penale, iar măsura 
preventivă de excepţie este cea mai adecvată acestui moment procesual, fiind 
proporţională cu gravitatea acuzaţiilor şi cu scopul urmărit. 

Împotriva susmenţionatei încheieri a formulat recurs inculpatul M.L., 
criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie, sub următoarele aspecte: 

În mod greşit instanţa de fond a apreciat că sunt întrunite condiţiile impuse 
de art.143 cod procedură penală şi de art.148 lit.f cod procedură penală, pentru a se 
dispune luarea faţă de inculpat a măsurii arestării preventive. 

În acest sens se relevă că este real că inculpatul a întreţinut relaţii sexuale cu 
partea vătămată, în autoturismul inculpatului, însă aceste relaţii nu au avut loc prin 
constrângere fizică sau psihică. 

Se face trimitere la faptul că partea vătămată, în momentul în care mama 
acesteia a venit la autoturism şi a întrebat de aceasta, s-a ascuns, deşi avea 
posibilitatea să o atenţioneze de prezenţa sa şi chiar să iasă din autoturism. 

De asemenea, se relevă că, potrivit raportului medico-legal preliminar, nu 
rezultă că partea vătămată ar fi avut leziuni, lucru imposibil într-un spaţiu foarte 
strâns iar în ceea ce priveşte brăţara părţii vătămate, este posibil ca aceasta să fi 
căzut când a tras-o mama acesteia din maşină.  
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Se solicită să se aibă în vedere că partea vătămată este foarte dezvoltată fizic 
în raport de vârsta acesteia, astfel încât inculpatul nu avea posibilitatea să îşi dea 
seama de vârsta reală. 

În raport de aceste elemente se susţine că, la dosarul cauzei, nu există indicii 
temeinice din care să rezulte comiterea infracţiunii de viol, iar raportat la 
infracţiunea de relaţii sexuale cu un minor, se apreciază că lăsarea inculpatului în 
libertate nu prezintă pericol concret pentru ordinea publică. 

Examinând legalitatea şi temeinicia susmenţionatei încheieri din 
perspectiva criticilor formulate, precum şi din oficiu, Curtea constată:  

Apreciem că la dosarul cauzei nu există probe din care să rezulte indicii 
temeinice că inculpatul M.L. a comis infracţiunea prev. de art.197 alin.1 şi 3 cod 
penal, neexistând indicii temeinice că relaţiile sexuale au avut loc prin 
constrângere fizică sau morală. 

Relevant, în sensul concluziei instanţei, este, în primul rând, faptul că, pe 
reţeaua de socializare, la profilul părţii vătămate, aceasta a precizat că este născută 
la data de 13.01.1994, deci a indicat că are vârsta de 18 ani, creând impresia falsă 
că este majoră. 

De asemenea, pe acelaşi site de socializare, partea vătămată indică la 
„situaţia amoroasă” ca fiind singură, ceea ce poate indica sau induce ideea că ar 
vrea să aibă o relaţie. 

Totodată, este de precizat şi faptul că partea vătămată, referindu-se, în 
conversaţia sa cu inculpatul, la persoana sa, spune că a crescut şi că este mare, şi îi 
adresează complimente inculpatului, privind aspectul fizic, constată că este singur 
deşi este frumos, se interesează de locul unde va locui inculpatul, la răspunsul 
acestuia că împreună cu părinţii, partea vătămată este mirată că doar cu aceştia, 
lăsând impresia că ar vrea să locuiască cu aceasta, arătând chiar că numai în ziua 
respectivă aceasta ar fi o glumă. 

Relevăm totodată şi faptul că partea vătămată a fost cea care a stabilit cu 
inculpatul ca oră de întâlnire 22,30, oră la care posibilitatea de a bea un suc într-un 
local din acel sat era foarte redusă, l-a întrebat pe inculpat dacă este disponibil la 
acea oră, l-a invitat să se vadă, este de acord cu locul stabilit de inculpat, respectiv 
în spate, a luat măsuri pentru a nu fi văzută de bunica sa. 

Toate aspectele relevate de instanţă conduc la concluzia caracterului 
provocator al conversaţiei purtată de partea vătămată, al tendinţei acesteia de a 
arăta că este mare şi că se poate întâlni cu inculpatul, în secret, că poate avea o 
relaţie cu acesta. 

Lipsa constrângerilor şi prezenţa consimţământului rezultă şi din faptul că, 
aflând că mama sa se apropie de autoturism, aceasta s-a ascuns, din proprie 
iniţiativă, sub bancheta din spate a autoturismului, în condiţiile în care inculpatul a 
trecut pe scaunul din faţă, iar în momentul în care mama sa a întrebat de partea 
vătămată, aceasta nu a răspuns şi nici nu a ieşit din autoturism deşi avea 
posibilitatea, portierele nefiind blocate, continuând să stea ascunsă, inculpatul 
neavând nicio posibilitate să exercite vreo violenţă asupra părţii vătămate. 

În consecinţă, neexistând indicii privind exercitarea vreunei violenţe fizice 
sau psihice asupra părţii vătămate, apreciem că nu se poate reţine existenţa 
indiciilor temeinice privind săvârşirea infracţiunii de viol. 
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Având în vedere vârsta părţii vătămate, declaraţiile inculpatului din care 
rezultă că acesta ar fi cunoscut că partea vătămată are vârsta de 15-16 ani, precum 
şi faptul că inculpatul a avut relaţii sexuale cu partea vătămată, apreciem că există 
indicii temeinice pentru săvârşirea infracţiunii de relaţii sexuale cu o minoră. 

În raport de împrejurările în care se reţine că s-ar fi comis infracţiunea, 
Curtea apreciază că lăsarea în libertate a inculpatului nu prezintă pericol concret 
pentru ordinea publică, nefiind incidente dispoziţiile art.148 lit.f cod procedură 
penală. 

Apreciem, faţă de existenţa indiciilor temeinice în raport de comiterea 
infracţiunii de relaţii sexuale cu o minoră, şi pentru desfăşurarea în condiţii 
corespunzătoare a procesului penal, în sensul de a împiedica ca inculpatul să ia 
legătura cu partea vătămată şi cu familia acesteia, ca acesta să poată fi găsit la 
domiciliu, în condiţiile în care lucrează în străinătate, considerăm că se impune 
luarea faţă de inculpat a măsurii obligării de a nu părăsi localitatea de domiciliu. 

În consecinţă, Curtea,  în baza art. 38515 pct. 2 lit. d C. Pr. Pen., va admite 
recursul formulat de inculpatul M.L. împotriva încheierii nr. 157/27.09.2012 
pronunţată de Tribunalul Constanţa în dosarul nr. 11070/118/2012, va casa 
încheierea, şi în baza art. 1491 alin. 9 C. Pr. Pen., va respinge ca nefondată 
propunerea de arestare preventivă a inculpatului M.L., formulată de Parchetul de 
pe lângă Tribunalul Constanţa. 
 În baza art. 1403 alin. 7 C. Pr. Pen., se va revoca măsura arestării preventive 
a inculpatului M.L. dispusă prin încheierea nr. 157/27.09.2012 pronunţată de 
Tribunalul Constanţa în dosarul nr. 11070/118/2012, şi va dispune punerea de 
îndată în libertate a inculpatului dacă nu este reţinut sau arestat în altă cauză. 
 În baza art. 145  C. Pr. Pen., se va dispune luarea măsurii obligării de a nu 
părăsi localitatea Râmnicu de Jos, com Cogealac, jud. Constanţa, fără încuviinţarea 
instanţei, faţă de inculpatul M.L. pe o perioadă de 30 zile, de la data de 05.10.2012 
la data de 04.11.2012 inclusiv. 
 În baza art. 145 alin. 11 lit. a-d C. Pr. Pen. şi art. 145 alin. 12 lit. c C. Pr. Pen. 
pe durata măsurii obligării de a nu părăsi localitatea inculpatul M.L. va fi obligat să 
respecte următoarele obligaţii: să se prezinte la organul de urmărire penală sau, 
după caz, la instanţa de judecată ori de câte ori este chemat;  să se prezinte la 
organul de poliţie din raza teritorială unde locuieşte – Secţia de Poliţie Rurală nr. 5 
Cogealac, conform programului de supraveghere întocmit de organul de poliţie sau 
ori de câte ori este chemat; să nu îşi schimbe locuinţa fără încuviinţarea organului 
judiciar care a dispus măsura; să nu deţină, să nu folosească şi să nu poarte nicio 
categorie de arme; să nu se apropie de partea vătămată I.S.M. şi martora I.M. şi să 
nu comunice cu aceştia direct sau indirect;  
 În baza art. 145 alin. 22  C. Pr. Pen., se va atrage atenţia inculpatului M.L. că, 
în caz de încălcare cu rea-credinţă a măsurii sau a obligaţiilor care îi revin, se va 
lua faţă de acesta măsura arestării preventive.  
 Se va  înlătura din încheierea recurată dispoziţia de admitere a propunerii de 
arestare preventivă şi dispoziţiile art. 143, 148 lit. f şi art. 1491 alin. 9, 10 C. Pr. 
Pen. 
 Se vor menţine celelalte dispoziţii ale încheierii penale recurate. 
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 În baza art. 192 alin. 3 C. Pr. Pen. cheltuielile  judiciare avansate de stat vor 
rămâne în sarcina acestuia. 

Dosar nr. 11070/118/2012 
Incheierea penală nr. 6/MP/05.10.2012 

Judecător redactor Eleni Cristina Marcu 
 
 
          13. Prezumţia de nevinovăţie. Probele administrate nu au 
înlăturat îndoiala asupra vinovăţiei inculpatului. 

 
  Simplele afirmaţii ale părţii vătămate - persoană in vârstă, cum că inculpatul l-ar fi lovit 
cu pumnii şi picioarele, nu sunt suficiente pentru a se realiza condamnarea inculpatului.  
 Nerecunoaşterea faptei de către inculpat nu poate fi imputată acestuia, din moment ce 
legea procesual română consacră dreptul inculpatului la tăcere, fiind in sarcina organelor 
judiciare dovedirea acuzaţiilor si administrarea probelor de vinovăţie; pe de altă parte, disp. 
art. 66 Cod pr. penală prevăd că: «  Învinuitul sau inculpatul beneficiază de prezumţia de 
nevinovăţie şi nu este obligat să-şi dovedească nevinovăţia. 

În cazul când există probe de vinovăţie, învinuitul sau inculpatul are dreptul să probeze 
lipsa lor de temeinicie. », astfel că nu se poate imputa cuiva modul cum înţelege să-şi facă 
apărarea. 
 In doctrină s-a subliniat că existenţa îndoielii este incompatibilă cu convingerea care 
presupune o certitudine deplină cu privire la existenta unei fapte, având la baza un raţionament 
logic, şi fiind rezultatul unui proces psihic, prin care probele administrate, ca element obiectiv, 
se reflectă complet şi exact in conştiinţa magistraţilor. 
 In acest scop se verifică fiecare probă în conţinutul ei printr-o analiză minuţioasă, în 
ansamblul tuturor probelor administrate şi prin cercetarea izvorului de unde provine proba, prin 
confruntarea ei cu alte probe, prin administrarea de probe noi, ajungându-se fie la înlăturarea 
îndoielilor, formându-se convingerea cu privire la fapta pe care o indica obiectul probaţiunii, fie 
la menţinerea îndoielilor - ceea ce echivalează cu inexistenţa unei probe valabile care să poată 
sta la baza unei hotărâri judecătoreşti de condamnare. 

 
Art.66 alin. 2 Cod procedură penală 

 
 Prin sentinţa penală nr. 1167/11.11.2011, Judecătoria Constanţa a dispus 
următoarele: 
 „În baza art. 182 alin. 1 C.pen. cu aplic. art. 74 alin. 2 şi art. 76 alin. 1 lit. d 
C.pen., condamnă inculpatul S.T.I., născut la data de 17.05.1978, în Roman, jud. 
Neamţ, cetăţean român, neşcolarizat, stagiul militar nesatisfăcut, fără ocupaţie şi 
fără loc de muncă, necăsătorit, fără copii minori, fără antecedente penale, la 
pedeapsa de 1 (unu) an închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de vătămare 
corporală gravă. 

În baza art. 81 C.pen., suspendă condiţionat executarea pedepsei închisorii 
aplicată prin prezenta inculpatului, pe durata termenului de încercare de 3 (trei) 
ani, care se socoteşte de la rămânerea definitivă a prezentei hotărâri, conf. art. 82 
alin. 3 C.pen. 

Conf. art. 359 C.proc.pen., atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 
83, art. 84 C.pen., a căror nerespectare are ca urmare revocarea suspendării 
condiţionate. 

În baza art. 71 C.pen., interzice inculpatului drepturile prev. de art. 64 alin. 1 
lit. a teza a – II a şi lit. b C.pen., cu titlu de pedeapsă accesorie.  
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Conf. art. 71 alin. 5 C.pen., suspendă executarea pedepselor accesorii, pe 
durata suspendării condiţionate a executării pedepsei. 

Admite pretenţiile civile formulate de partea civilă Spitalul Clinic Judeţean 
de Urgenţă Constanţa. 

În baza art. 14, art. 346 C.proc.pen. rap. la art. 998 şi urm. C.civ. obligă 
inculpatul S.T.I. la plata sumei de 2.700 lei către partea civilă Spitalul Clinic 
Judeţean de Urgenţă Constanţa, reprezentând daune materiale – cheltuieli de 
spitalizare. 

Admite pretenţiile civile formulate de partea civilă B.M. 
În baza art. 14, art. 346 C.proc.pen. rap. la art. 998 şi urm. C.civ. obligă 

inculpatul S.T.I. la plata sumei de 2.000 lei către partea civilă B.M., reprezentând 
daune materiale. 

În baza art. 113 rap. la art. 112 C.pen. şi cu ref. la art. 162 C.proc.pen. 
dispune luarea faţă de inculpatul S.T.I. a măsurii de siguranţă a obligării la 
tratament medical (până la însănătoşire). 

Conf. art. 429 alin. 1 C.proc.pen., dispune comunicarea unei copii de pe 
dispozitiv şi de pe raportul de expertiză medico-legală psihiatrică nr. 284/A 1 
persoane/2011 din data de 29.08.2011 al S.M.L. Constanta, Direcţiei de Sănătate 
Publică a jud. Constanţa, care va comunica numitului S.T.I. unitatea sanitară la 
care urmează să i se facă tratamentul.     

Conf. art. 429 alin. 2 C.proc.pen., pune in vedere numitului S.T.I. ca, după 
primirea comunicării din partea Direcţiei de Sănătate Publică a jud. Constanţa, să 
se prezinte de îndată la unitatea sanitară desemnată cu efectuarea tratamentului. 
Atrage atenţia numitului S.T.I. că, în caz de nerespectare a măsurii luate, se va 
dispune internarea medicală. 

În baza art. 430 alin. 1, 2 C.proc.pen. pune în vedere unităţii sanitare 
desemnate să comunice instanţei datele prev. la lit. a – d din alin. 1.  

În baza art. 191 alin. 1 C.proc.pen. obligă inculpatul la plata sumei de 1.000 
lei cheltuieli judiciare avansate de stat.” 
 Pentru a pronunţa această hotărâre, prima instanţă a reţinut următoarele: 
 „La data de 06.08.2010, s-a înregistrat pe rolul Judecătoriei Constanţa, sub 
nr. 30900/212/2010, rechizitoriul nr. 419/P/2009 al Parchetului de pe lângă 
Tribunalul Constanţa, prin care s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi 
trimiterea în judecată a inculpatului S.T.I., sub aspectul săvârşirii infracţiunii prev. 
de art. 182 alin. 1 C.pen. Totodată, s-a confirmat propunerea organelor de cercetare 
penală de neîncepere a urmăririi penale faţă de numita A.I., cercetată sub aspectul 
săvârşirii infracţiunii prev. de art. 192 alin. 1 C.pen.  

S-a reţinut în sarcina inculpatului S.T.I. că, la data de 22.05.2003, a exercitat 
acte de violenţă fizică asupra părţii vătămate B.M. care a suferit leziuni traumatice 
ce au necesitat aprox. 3 luni de zile de îngrijiri medicale pentru vindecare. 

În cursul urmăririi penale, au fost administrate următoarele mijloace de 
probă: plângerea şi declaraţiile părţii vătămate B.M.; raportului de constatare 
medico-legală nr. 253/LR/28.07.2004 şi raportul de expertiză medico - legală nr. 
455/A 1 agresiuni/2009/31.03.2010 eliberate de S.M.L. Constanţa; declaraţiile 
martorilor P.G., C.V., C.C., Ţ.I., B.I., A.I., C.F., N.L.P.; procesele verbale de 
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confruntare între partea vătămată şi martorii A.I. şi C.F.; înscrisuri; precum şi 
declaraţiile inculpatului. 

În cadrul cercetării judecătoreşti au fost audiaţi, în mod nemijlocit, 
inculpatul, precum şi martorii; totodată, a fost întocmit raportul de expertiză 
medico-legală psihiatrică nr. 284/A 1 persoane/2011/29.08.2011 eliberat de S.M.L. 
Constanţa, au fost depuse înscrisuri şi a fost obţinut cazierul judiciar al 
inculpatului. 

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele: 
La data de 04.05.2004, partea vătămată B.M. a formulat o plângere penală 

cu privire la faptul că, la data de 22.05.2003, a fost lovită şi deposedată de o serie 
de bunuri personale de către numiţii S.T.I., A.I., C.F., C.C.C., şi că, la data de 
21.11.2003, numiţii C.F., C.D. şi M.I., în prezenţa şi a altor vecini, i-au tăiat cablul 
de la contorul de energie electrică, punându-l în imposibilitatea de a mai folosi 
energia electrică. 

Prin ordonanţa nr. 1000/P/2004 din data de 28.08.2006 a Parchetului de pe 
lângă Tribunalului Constanţa, s-a dispus scoaterea de sub urmărire penală a 
învinuiţilor S.T.I., A.I., C.F., C.C.C., cercetaţi sub aspectul săvârşirii infracţiunii 
prev. de art. 211 alin. 1, 2¹ lit. a C.pen. Totodată, s-a dispus declinarea competenţei 
materiale de soluţionare a cauzei în favoarea Parchetului de pe lângă Judecătoria 
Constanţa, sub aspectul comiterii infracţiunii prev. de art. 182 alin. 1 C.pen., de 
către numiţii S.T.I. şi A.I., şi prev. de art. 217 alin. 1 C.pen., de către învinuiţii 
C.F., C.D. şi M.I. 

Prin ordonanţa nr. 8699/P/2006 din data de 22.05.2008 a Parchetului de pe 
lângă Judecătoria Constanţa, s-a dispus scoaterea de sub urmărire a învinuiţilor 
C.F., C.D. şi M.I. cercetaţi sub aspectul săvârşirii infracţiunii prev. de art. 217 alin. 
1 C.pen., şi disjungerea cauzei în vederea efectuării de cercetări faţă de învinuitul 
S.T.I. şi numita A.I., sub aspectul săvârşirii infracţiunii prev. de art. 182 alin. 1 
C.pen. 

Cu privire la situaţia de fapt, instanţa reţine că inculpatul S.T.I. şi partea 
vătămată B.M. locuiesc în acelaşi imobil, între cele 2 familii existând relaţii 
conflictuale vechi legate de cheltuielile comune ale imobilului şi de folosirea 
spaţiilor comune. 

În acest context, în plângerea şi declaraţiile formulate, partea vătămată B.M. 
a arătat că, în după-amiaza zilei de 22.05.2003, în jurul orelor 18.00, în timp ce 
urca înspre mansardă scările imobilului, a fost urmată de inculpat. Ajungând la et. 
5, în mod spontan, inculpatul S.T.I. a aplicat părţii vătămate o lovitură în spate, cu 
un corp contondent, provocând căderea acesteia la sol, urmată de aplicarea şi a 
altor lovituri cu pumnii şi picioarele. 

Cu privire la agresiunea suferită de partea vătămată, a fost audiată martora 
C.F. Aceasta a arătat că, la data respectivă, a observat o altercaţie între inculpat şi 
partea vătămată, în care victima se afla căzută la sol, fiind trântită de către inculpat, 
iar inculpatul continua să îi aplice lovituri pe suprafaţa corpului, urcat fiind cu 
ambele picioare pe victimă. 

De asemenea, martorii T.I. şi P.G. au arătat că au vizitat partea vătămată la 
data de 22.05.2003, ocazie cu care au găsit-o în stare deplorabilă, acuzând dureri la 
picior şi pe suprafaţa corpului. Martorii au apelat S.N.U.A.U. 112, victima fiind 
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preluată pentru îngrijiri medicale. Cu aceeaşi ocazie, martorii au aflat de la partea 
vătămată că agresorul său este un vecin de palier, la care s-a referit cu apelativul 
„I”. 

Potrivit raportului de constatare medico-legală nr. 253/LR/28.07.2004 şi 
raportului de expertiză medico-legală nr. 455/A 1 agresiuni/2009/31.03.2010 
eliberate de S.M.L. Constanţa, rezultă că partea vătămată B.M. a suferit un 
traumatism toracici şi de membru inferior cu fractură femur stâng operat, leziunile 
de violenţă au putut fi produse prin comprimare şi prin lovire cu şi de corpuri dure, 
necesitând aprox. 3 luni de zile de îngrijiri medicale pentru vindecare. 

Audiat în cauză, inculpatul S.T.I. nu a recunoscut săvârşirea faptei imputate, 
afirmând că el a fost în fapt agresat de partea vătămată, admiţând, însă, că este 
posibil ca din cauza condiţiei sale medicale să nu îşi mai amintească anumite 
aspecte. 

Instanţa constată că poziţia procesuală adoptată de inculpat este formală şi 
infirmată de toate celelalte mijloace de probă administrate în cauză, aşa încât nu 
serveşte la aflarea adevărului în cauză şi nu o va avea în vedere la soluţionarea 
cauzei, în sensul art. 69 C.proc.pen. În cauză, prezumţia de nevinovăţie a fost 
răsturnată, iar inculpatul nu a reuşit să probeze lipsa de temeinicie a probelor în 
acuzare, conf. art. 66 C.proc.pen. 

Faţă de ansamblul cauzei, este aprecierea instanţei că inculpatul a săvârşit 
fapta expusă anterior, prevăzută de legea penală, cu forma de vinovăţie cerută de 
legiuitor, intenţia directă din perspectiva acţiunii de lovire, în condiţiile în care a 
prevăzut şi a urmărit rezultatul produs în urma agresării fizice a părţii vătămate 
(vătămarea integrităţii corporale şi a sănătăţii acesteia), în sensul art. 19 alin. 1 pct. 
1 lit. a C.pen. 

În ceea ce priveşte latura obiectivă a infracţiunii de vătămare corporală 
gravă, aceasta a constat în acţiunea de lovire a părţii vătămate, cu obiecte 
contondente, cu pumnii şi cu picioarele. 

Infracţiunea care formează obiectul prezentei cauze s-a consumat în 
momentul producerii vătămării corporale grave, ca rezultat ultim, moment în care 
s-a produs şi încălcarea relaţiilor sociale ce vizează integritatea corporală şi 
sănătatea persoanei fizice.  

În consecinţă, în drept, fapta inculpatului S.T.I. care, la data de 22.05.2003, 
a exercitat acte de violenţă fizică asupra părţii vătămate B.M. care a suferit leziuni 
traumatice ce au necesitat aprox. 3 luni de zile de îngrijiri medicale pentru 
vindecare, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii prev. de art. 182 alin. 
1 C.pen. 

Fiind dovedită existenţa faptei, elementele constitutive ale infracţiunii, 
precum şi săvârşirea acesteia de către inculpat, în temeiul art. 345 alin. 2 
C.proc.pen., instanţa va dispune condamnarea acestuia. 

La stabilirea şi aplicarea pedepsei, va avea în vedere criteriile generale de 
individualizare prev. de art. 72 C.pen.: dispoziţiile părţii generale a Codului penal, 
referitoare la infracţiunea în formă consumată, limitele de pedeapsă – închisoare de 
la 2 ani la 7 ani, de gradul relativ ridicat de pericol social al faptei săvârşite, 
rezultând din modul de săvârşire, între vecini, pe fondul unor neînţelegeri 
anterioare, prin acte de violenţă fizică soldate cu consecinţe deosebit de grave, 
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precum şi persoana infractorului, care este neşcolarizat, suferă de un retard psihic 
uşor – tulburare de personalitate de tip polimorf, discernământul fiindu-i diminuat 
la data săvârşirii faptei şi în raport cu acesta (potrivit raportului de expertiză 
medico-legală psihiatrică nr. 313/P/19.12.2005 eliberat de S.M.L. Constanţa). 

În consecinţă, raportat la toate aceste circumstanţe reale şi personale, 
instanţa apreciază că scopul preventiv – educativ al pedepsei poate fi atins prin 
aplicarea unei pedepse orientate sub valori minime prevăzute de lege, cu reţinerea 
circumstanţelor atenuante judiciare prev. de art. 74 alin. 2 C.pen. 

De asemenea, fiind îndeplinite condiţiile prev. de art. 81 C.pen., instanţa 
apreciază că reeducarea inculpatului, în sensul respectului datorat valorilor sociale 
ocrotite de lege, poate avea loc şi 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 infracţiunii. 

În baza art. 182 alin. 1 C.pen. cu aplic. art. 74 alin. 2 şi art. 76 alin. 1 lit. d 
C.pen. va condamna inculpatul S.T.I., la pedeapsa de 1 (unu) an închisoare, pentru 
săvârşirea infracţiunii de vătămare corporală gravă. 

În baza art. 81 C.pen. va suspenda condiţionat executarea pedepsei închisorii 
aplicată prin prezenta inculpatului, pe durata termenului de încercare de 3 (trei) 
ani, care se socoteşte de la rămânerea definitivă a prezentei hotărâri, conf. art. 82 
alin. 3 C.pen. 

Conf. art. 359 C.proc.pen. va atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor 
art. 83, art. 84 C.pen., a căror nerespectare are ca urmare revocarea suspendării 
condiţionate. 

În baza art. 71 C.pen. va interzice inculpatului drepturile prev. de art. 64 
alin. 1 lit. a teza a – II a şi lit. b C.pen., cu titlu de pedeapsă accesorie.  

Conf. art. 71 alin. 5 C.pen. va suspenda executarea pedepselor accesorii, pe 
durata suspendării condiţionate a executării pedepsei. 

Pe latura civilă, au formulat pretenţii Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă 
Constanţa, în cuantum de 2.700 lei, reprezentând cheltuieli de spitalizare, şi B.M., 
în cuantum de 2.000 lei, reprezentând daune materiale. 

Analizând elementele prevăzute de lege pentru angajarea răspunderii civile 
delictuale, potrivit art. 998 şi urm. C.civ., instanţa constată că acestea sunt 
îndeplinite, respectiv fapta ilicită (dovedită pe latura penală a cauzei), prejudiciul 
suferit de părţile civile, legătura de cauzalitate între faptă şi prejudiciu, respectiv 
vinovăţia inculpatului, care este ţinut să răspundă pentru culpa cea mai uşoară. 

Mai constată că, deşi partea civilă B.M. nu a fost în măsură să facă în 
totalitate dovada cuantumului prejudiciului produs de către inculpat, ar fi 
inechitabil să se pretindă acesteia să fi preconstituit sau păstrat probe, pentru mai 
bine de 8 ani, cu privire la cheltuielile ocazionate de spitalizare şi refacerea 
sănătăţii sale, părţii civile neputându-i-se imputa că n au prevăzut eventualitatea 
participării în procesul penal.  

Având în vedere cele expuse, raportat la natura leziunilor suferite, la 
intervenţiile chirurgicale suferite, la perioada de 8 ani în care părţii civile B.M. nu i 
s-a oferit nici o compensaţie, apreciind ca rezonabilă suma solicitată, instanţa 
urmează a obliga inculpatul la acoperirea prejudiciului cauzat potrivit celor ce 
urmează. 
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Va admite pretenţiile civile formulate de partea civilă Spitalul Clinic 
Judeţean de Urgenţă Constanţa. 

În baza art. 14, art. 346 C.proc.pen. rap. la art. 998 şi urm. C.civ. va obliga 
inculpatul S.T.I. la plata sumei de 2.700 lei către partea civilă Spitalul Clinic 
Judeţean de Urgenţă Constanţa, reprezentând daune materiale – cheltuieli de 
spitalizare. 

Va admite pretenţiile civile formulate de partea civilă B.M. 
În baza art. 14, art. 346 C.proc.pen. rap. la art. 998 şi urm. C.civ., va obliga 

inculpatul S.T.I. la plata sumei de 2.000 lei către partea civilă B.M., reprezentând 
daune materiale. 

Având ca premisă concluziile raportului de expertiză medico-legală 
psihiatrică nr. 313/P/19.12.2005 eliberat de S.M.L. Constanţa, instanţa a dispus 
efectuarea expertizei medico-legale psihiatrice nr. 284/A 1 
persoane/2011/29.08.2011 eliberat de S.M.L. Constanţa.   

Potrivit concluziilor acesteia, inculpatul S.T.I. a fost diagnosticat cu retard 
psihic uşor cu tulburări de comportament, comiţialitate, fiind recomandat tratament 
psihiatric şi neurologic în ambulatoriu.  

Văzând concluziile expertizei medico-legale psihiatrice, raportându-le la 
scopul măsurilor de siguranţă, de înlăturare a unei stări de pericol şi de 
preîntâmpinare a săvârşirii de noi fapte penale, precum şi la jurisprudenţa 
constantă a C.E.D.O. (cauzele Filip c. România din 2006 şi C.B. c. România din 
2010), conform căreia privarea de libertate a unei persoane considerată drept 
alienată mintal nu poate fi conformă cu Convenţia dacă a fost decisă fără a se 
solicita opinia prealabilă a unui medic, conf. art. 111 C.pen., instanţa, în baza art. 
113 rap. la art. 112 C.pen. şi cu ref. la art. 162 C.proc.pen., va dispune luarea faţă 
de inculpatul S.T.I. a măsurii de siguranţă a obligării la tratament medical (până la 
însănătoşire). 

Conf. art. 429 alin. 1 C.proc.pen. va dispune comunicarea unei copii de pe 
dispozitiv şi de pe raportul de expertiză medico-legală psihiatrică nr. 284/A 1 
persoane/2011 din data de 29.08.2011 al S.M.L. Constanta, Direcţiei de Sănătate 
Publică a jud. Constanţa, care va comunica numitului S.T.I. unitatea sanitară la 
care urmează să i se facă tratamentul.     

Conf. art. 429 alin. 2 C.proc.pen., va pune in vedere numitului S.T.I. ca, 
după primirea comunicării din partea Direcţiei de Sănătate Publică a jud. 
Constanţa, să se prezinte de îndată la unitatea sanitară desemnată cu efectuarea 
tratamentului. Va atrage atenţia numitului S.T.I. că, în caz de nerespectare a 
măsurii luate, se va dispune internarea medicală. 

În baza art. 430 alin. 1, 2 C.proc.pen. va pune în vedere unităţii sanitare 
desemnate să comunice instanţei datele prev. la lit. a – d din alin. 1.” 
 În termen legal, împotriva acestei hotărâri a declarat recurs inculpatul 
S.T.I., prin care solicită casarea hotărârii primei instanţe, întrucât este 
nelegală si netemeinică. 
 S-a solicitat în principal achitarea inculpatului in temeiul art. 10 lit. a cod pr. 
penală, în sensul că fapta nu există, sau lit. e faţă de starea de iresponsabilitate a 
inculpatului. 
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 In subsidiar, s-a solicitat redozarea pedepsei aplicate, în raport de 
circumstanţele reale ale săvârşirii faptei şi personale ale inculpatului, dar şi faţă de 
contradicţiile din declaraţiile părţii vătămate. 
 Examinând legalitatea şi temeinicia recursului în raport de criticile 
formulate, cât şi din oficiu, curtea constată ca recursul declarat in cauza este 
întemeiat. 
 Astfel, prima instanţa a dispus condamnarea recurentului inculpat la 
pedeapsa de un an închisoare pentru comiterea infracţiunii de vătămare corporală 
gravă prev. de art. 182 al. 1 cod penal, apreciind că inculpatul a săvârşit fapta cu 
intenţie directă, din perspectiva acţiunii de lovire, în condiţiile în care a prevăzut şi 
urmărit rezultatul produs în urma agresării fizice a părţii vătămate. 
 Pentru a dispune condamnarea inculpatului, instanţa de fond face referire la 
declaraţia martorei C.F., a martorilor T.I. şi P.G., la raportul de constatare medico 
legală din care rezultă leziunile suferite de partea vătămată, leziuni ce au putut fi 
produse prin comprimare si prin lovire cu si de corpuri dure. 
 In legătura cu poziţia inculpatului in procesul penal instanţa de fond a reţinut 
că acesta „a adoptat o poziţie procesuala formală şi infirmată de toate celelalte 
mijloace de probă administrate in cauză, aşa încâtt nu serveşte la aflarea 
adevărului, prezumţia de nevinovăţie fiind răsturnată”. 
 Analizând probele in acuzare care au constituit temei al condamnării 
inculpatului, curtea  retine următoarele: martora C.F. a fost audiată în cursul 
urmăririi penale în calitate de învinuită, in care arată „că nu doresc să fac nici o 
declaraţie”.  
 La dosarul de urmărire penală se afla declaraţia martorei din 22.10.2008, 
pentru fapta comisă asupra părţii vătămate din 22.05.2003, in care arată: « l-am 
văzut pe inculpat când l-a trântit jos si l-a lovit pe B.M., după care, s-a urcat cu 
ambele picioare pe partea vătămată. » La aceasta dată, martora C.F. nu mai avea 
calitatea de învinuit in cauza aşa cum a demarat urmărirea penală, întrucât martora 
a fost scoasă de sub urmărire penală prin ordonanţa procurorului. 

Din declaraţiile martorilor T.I. si P.G. audiaţi numai la urmărire penală, 
reţinem: martorul T.I. a fost audiat la data de 22.07.2005, din care reţinem: m-am 
deplasat împreuna cu P.A. la locuinţa părţii vătămate B.M., ocazie cu care” ne-a 
povestit ca in ziua precedenta a fost bătut pe casa scării de către vecini, fără a 
preciza cine anume, dar a specificat doar I.”.  

La dosarul de urmărire penală se afla declaraţia martorului P.G. din care 
rezultă că: „ împreună cu T.I. am mers la locuinţa părţii vătămate B.M. care ne-a 
povestit ca a fost bătut pe palier de către vecini, dar fără a preciza vreun nume”. 
Acelaşi martor a fost audiat si pe data de 21.04.2006, din care reţinem: partea 
vătămată B.M. le-a comunicat că a fost bătut de vecini cu picioarele pentru că 
doresc să-l  scoată din imobil şi să i se ocupe spaţiul in care locuieşte. Martorul 
declară ca partea vătămată „mai consuma băuturi alcoolice, că avea probleme cu 
vecinii, ca aceştia i-au spart uşa de la intrare si i-au sustras suma de 70 - 100.000 
lei”; cu privire la partea vătămată, martorul susţine ca „am constat personal că 
acesta consuma alcool si este recalcitrant”. 

La dosarul de urmărire penală se afla declaraţia martorei U.N. din 
18.07.2005, din care reţinem că: „nu cunosc dacă şi cine l-a tâlhărit pe B.M. in 
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luna mai 2003 in scara blocului; partea vătămată este o persoană care consuma 
alcool, vine la domiciliu in stare de ebrietate, provoacă scandal, jigneşte si se 
ceartă cu vecinii fără motiv, depune plângeri penale împotriva vecinilor”.  

La dosarul de urmărire penală se mai afla si raportul de expertiza medico-
legală, din care reţinem următoarele: numitul B.M. a prezentat la data de 
22.05.2003 un traumatism toracic, (fractura arc costal C7-8-9-10 drept şi C8-9-10 
sting) pe linia axilara, ce a putut fi produs prin comprimare cu corpuri dure si un 
traumatism de membru pelvis sting ce a putut fi produs prin lovire cu sau de 
corpuri dure. Pentru vindecare au fost necesare 3 luni de zile îngrijiri medicale. 
Facem precizarea ca acest raport s-a făcut in lipsa părţii vătămate B.M., întrucât 
nu mai locuieşte la adresa de domiciliu; efectuarea raportului de expertiza s-a 
efectuat prin examinarea foii de observaţie clinică generală a părţii vătămate.  

La fila 112 dosar fond a fost depusă o declaraţie dactilografiata de martora 
C.F., dar semnată de martoră, ce este datată din 21.10.2011, din care reţinem: „in 
anul 2003  am depus o declaraţie fictiva, neadevărata, împotriva vecinului Sandu 
Tiberiu Ionuţ, fiind avertizata de B.M. ca daca nu sunt de acord cu el, am sa am 
mari neplăceri si necazuri din partea lui; ştiind ca este un individ foarte periculos 
m-am conformat să fiu de acord cu el, ceea ce nu este adevărat, iar eu îmi retrag 
aceasta declaraţie fictivă. Martora arata in continuare ca partea civila B.M. „este 
un personaj dubios, reclamagiu, un alcoolic notoriu, procesoman, si se tine numai 
de scandaluri”. 

La fila 104 dosar fond, a fost depusa o declaraţie olografa de către C.M., 
fiica părţii vătămate, in care aduce grave acuzaţii „echipei de şoc formate din A.I., 
S.I.,, U.N. şi C.F.”; martora declara ca este in relaţii de duşmănie cu inculpatul 
întrucât a fost lovită de acesta cu piciorul.  
 Audiat in cursul urmăririi penale, la data de 28.11.2007, fila 196, inculpatul 
nu a recunoscut comiterea faptei. Audiat in instanţa la data de 3.06.2011 fila 89 
dosar, inculpatul declară că datorită stării sale de sănătate precare, nu-şi mai aduce 
aminte ce s-a întâmplat in ziua de 22.05.2003. 
 Analizând probele expuse mai sus, curtea constată că in cauză, cu excepţia 
declaraţiei părţii vătămate şi a actului medico legal, nu exista probe care să 
demonstreze, fără dubiu, că inculpatul este autorul faptei pentru care este cercetat. 
Astfel, martorii audiaţi in cauză, iniţial „au avut calitatea de învinuiţi în raport de 
plângerea părţii vătămate, că a fost tâlhărit, bătut si deposedat de sume mari de 
bani”, martorii au depus declaraţii la instanţa de fond, şi din analiza declaraţiilor 
acestora nu rezultă că inculpatul ar fi aplicat lovituri părţii vătămate in ziua 
respectivă. 
  In atare situaţie, simplele afirmaţii ale părţii vătămate - persoană in vârsta, 
cum că inculpatul l-ar fi lovit cu pumnii şi picioarele, nu sunt suficiente pentru a se 
realiza condamnarea inculpatului.  
 Sub un alt aspect, trebuie precizat că nerecunoaşterea faptei de către inculpat 
nu poate fi imputată acestuia, din moment ce legea procesual română, consacră 
dreptul inculpatului la tăcere, fiind in sarcina organelor judiciare dovedirea 
acuzaţiilor si administrarea probelor de vinovăţie; pe de alta parte, disp. art. 66 al. 
2 cod pr. penală, consacra dreptul inculpatului, lipsa de temeinicie a probelor, 
astfel că nu se poate imputa cuiva modul cum înţelege să-şi facă apărarea. 
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 In doctrină s-a subliniat că existenţa îndoielii este incompatibilă cu 
convingerea care presupune o certitudine deplină cu privire la existenta unei fapte, 
având la baza un raţionament logic, şi fiind rezultatul unui proces psihic, prin care 
probele administrate, ca element obiectiv, se reflectă complet şi exact in conştiinţa 
magistraţilor. 
 In acest scop se verifică fiecare probă în conţinutul ei printr-o analiză 
minuţioasă, în ansamblul tuturor probelor administrate şi prin cercetarea izvorului 
de unde provine proba, prin confruntarea ei cu alte probe, prin administrarea de 
probe noi, ajungându-se fie la înlăturarea îndoielilor, formându-se convingerea cu 
privire la fapta pe care o indica obiectul probaţiunii, fie la menţinerea îndoielilor 
ceea ce echivalează cu inexistenta unei probe valabile care sa poate sta la baza unei 
hotărâri judecătoreşti de condamnare. 

In speţă, balanţa probelor este incertă şi curtea nu-şi  poate forma intima 
convingere cu privire la vinovăţia inculpatului in comiterea acestei infracţiuni, 
astfel că va dispune achitarea acestuia in  temeiul art. 10 lit. a cod pr. penală, 
întrucât fapta nu a fost comisă de acesta.  

Ca atare, Curtea, în temeiul art. 38515 pct.2 lit. d Cod procedură penală, 
art.3859 pct.18, 172 şi alin.2 cod procedură penală, va admite recursul declarat de 
inculpatul S.T.I., împotriva sentinţei penale nr.1167 din data de 11.11.2011, 
pronunţată de Judecătoria Constanţa, casează sentinţa penală recurată şi, 
rejudecând, în temeiul art.11 pct.2 lit.a cod procedură penală, art.10 lit.c cod 
procedură penală, va achita pe inculpatul S.T.I. privind săvârşirea infracţiunii 
prevăzută de art.182 alin.1 Cod Penal. 

Va respinge ca nefondată acţiunea civilă exercitată de partea civilă Spitalul 
Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa şi partea civilă B.M., va înlătura aplicarea 
art. 113 raportat la art. 112 Cod Penal, în referire la art.162 cod procedură penală şi 
a măsurilor de punere în executare a măsurii de siguranţă. 

Va înlătura din sentinţă dispoziţiile contrare, vizând aplicarea art.191 Cod 
Penal. 

Dosar nr. 30900/212/2010 
Decizia penală nr. 100/P/31.01.2012 

Judecător redactor Zoiţa Frangu 
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INFRACȚIUNI PREVĂZUTE ÎN LEGI SPECIALE 
 
 
 
 
          14. Accident de circulație. Lipsa antecedentelor penale. 
Reţinerea de circumstanţe atenuante are un caracter facultativ, nu 
obligatoriu. 

 
Potrivit art.72 Cod penal, la stabilirea şi aplicarea pedepselor se ţine seama de 

dispoziţiile 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. 

Împrejurarea că inculpatul nu are antecedente penale nu constituie un criteriu unic de 
apreciere a bunei sale conduite, anterioare săvârşirii infracţiunii şi nu poate fi considerată o 
circumstanţă atenuantă în sensul art.74 lit.a cod penal, ci reprezintă doar un  element care 
trebuie coroborat cu alte probe administrate în acest sens. 

Aşadar, nu poate fi reţinută în mod automat această circumstanţă atâta timp cât nu se 
coroborează cu alte elemente de fapt, în condiţiile în care inculpatul a comis o infracţiune de 
ucidere din culpă prin nerespectarea regulilor privind circulaţia autovehiculelor pe drumurile 
publice. 

 
Art. 51 din OUG 195/2002 republicată 

Art. 72  Cod penal 
 

Prin sentinţa penală nr.166 din data de 19 iunie 2012 pronunţată de 
Judecătoria Mangalia în dosarul penal nr. 296/254/2012 s-a dispus: 

„În baza art. 178 al. 2 C.pen., cu aplic art. 3201 al. 7 C.pr.pen., şi cu aplic. 
art. 74 lit. a şi c C.pen. şi art. 76 lit. d C.pen., condamnă pe inculpatul A.G., fără 
antecedente penale, la pedeapsa închisorii 10 luni, pentru săvârşirea infracţiunii de 
ucidere din culpă. 

În baza art. 71 C.pen., interzice inculpatului drepturile prev. de art. 64 lit. a 
şi b C.pen., cu excepţia dreptului de a alege. 

În baza art. 81 C.pen., suspendă condiţionat executarea pedepsei aplicate pe 
durata unui termen de încercare de 2 ani şi 10 luni, calculat conf. art 82 C.pen. 

În baza art. 71 alin. 5 C.pen., suspendă executarea pedepselor accesorii 
aplicate pe durata termenului de încercare. 
 În baza art. 359 C.pr.pen., atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 
83 C.pen., cu privire la revocarea suspendării în cazul săvârşirii unei noi infracţiuni 
în cursul termenului de încercare. 
 În baza art. 14 şi 346 C.pr.pen., rap. la art. 998-999 C.civ., admite în parte 
acţiunea civilă. 
 Obligă inculpatul, alături de asiguratorul de răspundere civilă auto SC A.R. 
A.V.I.G. SA, la plata către părţile civile V.L., P.P., P.C. şi P.P. a sumei de 35.159 
lei, reprezentând daune materiale şi a sumei de 40.000 lei, cu titlu de daune morale. 

În baza art. 191 al 1 C.pr.pen.  
Obligă pe inculpat la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat, în sumă de 

800 lei. 
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Pentru a pronunţa această hotărâre prima instanţă a reţinut următoarele: 
Prin rechizitoriul întocmit de Parchetul de pe lângă Judecătoria Mangalia sub 

nr. 1736/P/2009 la data de 25.01.2012 şi înregistrat pe rolul Judecătoriei Mangalia 
sub nr. 296/254/2012 la data de 01.02.2012, s-a dispus punerea în  mişcare a 
acţiunii penale şi trimiterea în judecată a inculpatului A.G. pentru săvârşirea 
infracţiunii de ucidere din culpă prevăzută de art. 178 alin.2 Cod penal. 
 În fapt, s-a arătat că la data de 14.08.2009, orele 20,15, lucrătorii de poliţie 
din cadrul Serviciului Rutier Constanţa – Formaţiunea Mangalia au fost sesizaţi cu 
privire la faptul că pe DN 39, km 39+996 m, s-a produs un accident de circulaţie 
soldat cu victime. 

La faţa locului a fost găsit autoturismul marca Dacia cu număr de 
înmatriculare CT …, proprietatea inculpatului A.G., ce fusese condus de către 
acesta şi mopedul marca First Bike cu număr de înregistrare …, ce fusese condus 
de către proprietarul acestuia, P.T. Autoturismul se afla pe suprafaţa carosabilă, pe 
banda I-a a sensului de mers către Mangalia, prezentând avarii în partea din 
dreapta faţă, iar mopedul în afara suprafeţei carosabile, pe partea dreaptă a sensului 
de mers către Mangalia, la o distanţă de 7,80 m în urma autoturismului. Mopedul 
prezenta avarii în partea din spate, arsese până la sosirea echipajului de poliţie, iar 
conducătorul acestuia, ce fusese vătămat grav în urma impactului şi a fost 
transportat la Spitalul Clinic Judeţean Constanţa. 

  Din cercetările efectuate, se arată în rechizitoriu, s-a stabilit că inculpatul 
A.G. conducea autoturismul marca Dacia 1310  cu număr de înmatriculare CT… 
pe banda 1 a DN 39 din direcţia Constanţa către Mangalia. La ieşirea din 
localitatea 23 August, înainte de o curbă cu aproximativ 100 de metri, 
conducătorul auto nu a observat mopedul marca First Bike cu număr de 
înregistrare  … ce se deplasa în aceeaşi direcţie de mers, tot pe banda 1, astfel că l-
a acroşat, impact în urma căruia a rezultat vătămarea corporală gravă a numitului 
P.T. 

Inculpatul a fost testat cu etilotestul marca Drager, rezultatul fiind negativ, 
aspect confirmat şi prin BATA nr.1916 /19.08.2009, eliberat de SML Constanţa, 
din care reiese că inculpatul  avea la ora 21,55 alcoolemie 0. 

Lipsa consumului de alcool s-a constatat şi la victimă, căreia i-a fost 
prelevată o probă biologică de sânge, rezultatul fiind 0, conform BATA 
nr.1863/17.08.2009 eliberat de SML Constanţa. 

P.T. a fost internat la Spitalul Clinic Judeţean Constanţa, fiind diagnosticat 
cu „Politraumatism prin accident rutier, TCC acut grav, Hematom subdural acut 
F.T.P. dr.operat, Bronhopneumonie. A fost operat, iar la data de 20.08.2009 a 
survenit decesul acestuia. 

In raportul medico – legal de necropsie nr.577/A3/2009 din 16.04.2010, se 
arată în rechizitoriu, s-a concluzionat că moartea numitului P.T. a fost violentă, s-a 
datorat hemoragiei, contuziei şi dilacerării meningo – cerebrale consecutive unui 
traumatism cranio – cerebral acut deschis, în cadrul unui politraumatism cranio – 
toraco – abdominal şi de membre (accident rutier). Leziunile traumatice constatate 
la cadavru au putut fi produse prin lovire cu şi de corpuri dure, pot data din 
14.08.2009, cele situate la nivelul extremităţii cefalice având legătură directă cu 
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cauza tanato – generatoare. Înainte de deces a beneficiat de îngrijiri medico – 
chirurgicale (internare). Moartea poate data din 20.08.2009. 

 In cauză a fost dispusă o expertiză tehnică auto, ce a analizat dinamica 
producerii accidentului, vitezele de deplasare şi a analizat posibilităţile de evitare a 
accidentului. 

Astfel, după impact, mopedul a căzut în afara părţii carosabile, pe spaţiul 
verde, iar autoturismul s-a oprit la 10,6 metri, cu partea din spate după moped. 

Ca urmare a impactului cu rezervorul de benzină al mopedului, acesta din 
urmă a luat foc. 

Din calculele efectuate în cuprinsul expertizei a rezultat că, în momentul 
producerii impactului, autoturismul a avut o viteză de 48 km/h, viteză avută în 
momentul premergător producerii accidentului. 

Din dinamică rezultă că impactul dintre autoturism şi moped s-a produs faţă-
spate, în timp ce mopedul se afla în mişcare, pe aceeaşi bandă cu autoturismul. 

Având în vedere deformările produse autoturismului din partea dreaptă faţă 
(bară de protecţie, aripă – dreapta şi capotă motor) se poate considera că mopedul 
se deplasa cu viteză redusă. 

În condiţiile menţionate, conducătorul mopedului nu avea nici o posibilitate 
de evitare a accidentului, singura posibilitate aparţinând conducătorului auto, dacă 
păstra o distanţă corespunzătoare faţă de moped. 

Din analiza dinamicii, respectiv a cauzei producerii acestuia, rezultă că 
inculpatul a încălcat prevederile art. 51 din OUG 195/2002 rep., care obligă 
conducătorii auto care circulă unul în spatele altuia să păstreze distanţă suficientă 
faţă de cel din faţă, pentru evitarea coliziunii. 

Fiind audiat, inculpatul A.G. a declarat că este posesor a permisului de 
conducere pentru categoria B de autovehicule din anul 1989. Este proprietarul 
autoturismului marca Dacia 1310 cu număr de înmatriculare CT…. 

În ziua respectivă, în jurul orelor 20 -20,30, se deplasa pe DN 39, iar la ieşire 
din localitatea 23 August se afla pe banda 1 a sensului către Mangalia, circulând cu 
aproximativ 60-70 km/h, întrucât traficul era aglomerat. Conform declaraţiilor sale, 
afară nu era complet întuneric, mai mult amurg, dar maşinile aveau luminile 
aprinse. 

După ce a trecut de piaţa de legume – fructe, la aproximativ 100 -150 de 
metri, a văzut ”ceva ca o umbră” din partea dreaptă a sensului său de deplasare şi, 
concomitent, a simţit o bufnitură în partea dreaptă a maşinii. 

Inculpatul a declarat că a acţionat sistemul de frână, toate acestea 
întâmplându–se foarte repede. A oprit maşina, a coborât şi a văzut mopedul căzut 
pe spaţiul verde şi la mică distanţă partea vătămată. Întrucât mopedul a luat foc, 
inculpatul s-a preocupat să tragă victima de lângă sursa de pericol, după care şi-a 
mutat şi autoturismul aproximativ 5 - 6 metri, fiind şi acesta prea aproape de foc. 

In momentul în care i s-a prezentat raportul de expertiză tehnică auto, 
inculpatul a formulat obiecţiuni, solicitând efectuarea unui supliment de expertiză 
tehnică auto, în care expertul să facă noi precizări. Printre obiectivele propuse de 
inculpat se numără şi cel prin care solicita expertului să precizeze dacă în raport de 
înălţimea măsurată de la nivelul carosabilului pentru cele două vehicule se puteau 
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produce avariile la acea înălţime cu mopedul aflat pe roţi, sau în ce alte situaţii s-ar 
fi putut produce aceste avarii şi care situaţie este cea mai probabilă. 

Prin raportul suplimentar la expertiză, expertul a răspuns la toate obiectivele, 
iar la cel menţionat mai sus a concluzionat că impactul s-a produs când mopedul se 
afla pe roţi, bara de protecţie fiind înfundată de janta roţii din faţă, iar capota 
motorului şi aripa dreaptă de rezervorul mopedului, deoarece şi aceste părţi sunt 
deformate.  

Totodată, expertul a menţinut concluziile din raport, în sensul că mopedul se 
afla în mişcare, cu viteză redusă, fără a putea admite ca viabilă ipoteza în care 
conducătorul mopedului ar fi pătruns pe carosabil de pe spaţiul verde, 
imposibilitate susţinută de lipsa probatoriului în acest sens. 

Prin rezoluţia din 30.09.2010 a fost începută urmărirea penală faţă de 
inculpatul A.G., pentru săvârşirea infracţiunii de ucidere din culpă, faptă prev. şi 
ped. de art.178 alin.2 din Codul penal, activitate confirmată de procuror. 

Situaţia de fapt prezentată în rechizitoriu a fost reţinută pe baza următoarelor 
mijloace de probă: procesul verbal de constatare cu planşa foto şi schiţa locului 
producerii accidentului; procesul – verbal de efectuare a verificării tehnice a 
autoturismelor implicate în accident, raportul de constatare medico – legală privind 
victima autoturismelor implicate în accident, constituire de parte civilă a părţilor 
vătămate V.L., P.P., P.C. şi P.P., rapoartele de expertiză tehnică judiciară auto şi 
cele criminalistice întocmite în cauză, buletinele de examinare clinică, cererile de 
analiză, procesele verbale de prelevare a probelor de sânge şi B.A.T.A nr.1916 din 
19.08.2009 - A.G. şi nr.1863 din 17.08.2009 – P.T., emise de Serviciul de 
Medicină Legală Constanţa, fişa de caier judiciar a inculpatului, declaraţiile 
inculpatului, procesul – verbal de prezentare a materialului de urmărire penală şi 
alte acte. 

Inculpatul a fost cercetat în stare de libertate şi i-au fost stabilite în sarcină 
cheltuieli judiciare în sumă de 300 lei. 

In şedinţa publică din data de 05.06.2012, inculpatul a declarat că recunoaşte 
în totalitate faptele pentru care a fost trimis în judecată şi doreşte ca judecata să 
aibă loc pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală, înţelegând să se 
prevaleze de dispoziţiile art.3201  din Codul de procedură penală. 
         În baza dispoziţiilor art.3201 al.3 Cod pr.penală, instanţa procedează la 
ascultarea inculpatului A.G., declaraţia acestuia, fiind consemnată şi ataşată la 
dosarul cauzei. 

Părţile civile au solicitat, în dovedirea laturii civile, administrarea probei 
testimoniale cu doi martori, respectiv V.V. şi C.E.G., a probei cu înscrisuri. 

Au fost audiaţi în conformitate cu dispoziţiile art. 327 Cod procedură penală 
martorii V.V. şi C.E.G., propuşi de inculpat, declaraţiile acestora fiind consemnate 
şi anexate la dosar. 

La solicitarea inculpatului, instanţa de judecată a emis o adresă către 
Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Constanţa pentru efectuarea 
referatului de evaluare al inculpatului, acesta fiind depus la dosarul cauzei.  

Din analiza materialului probator administrat în cauză, instanţa reţine că 
situaţia de fapt prezentată în rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria 
Mangalia corespunde realităţii. 
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Astfel, inculpatul A.G. a declarat în faţa instanţei că recunoaşte în totalitate 
faptele ce i-au fost reţinute în sarcină, în actul de sesizare, înţelegând să se 
prevaleze de dispoziţiile art. 3201 alin. 1 şi alin. 2 Cod procedură. 

Având în vedere situaţia de fapt anterior reţinută pe baza probelor 
administrate în cauză, instanţa apreciază că fapta săvârşită de inculpat întruneşte 
elementele constitutive ale infracţiunii pentru care s-a dispus trimiterea în judecată. 

Astfel, elementul material al laturii obiective a infracţiunii de ucidere din 
culpă prevăzută de art. 178 alin. 2 Cod penal s-a realizat prin activitatea 
inculpatului, care la data de 14.08.2009, aflându-se la volanul autoturismului 
marca Dacia 1310 cu număr de înmatriculare CT…, a încălcat prevederile art. 51 
din OUG 195/2002, şi în timp ce se deplasa pe DN 39 pe banda 1 nu a observat 
mopedul marca First Bike cu număr de înregistrare … ce se deplasa în aceeaşi 
direcţie de mers tot pe banca 1 şi l-a acroşat pe numitul P.T., în urma impactului a 
rezultat vătămarea corporală gravă şi ulterior decesul acestuia. 

În concret, OUG nr. 195/2002, în capitolul cuprinzând reguli pentru 
circulaţia vehiculelor, respectiv art. 51, obligă conducătorii auto care circulă unul 
în spatele altuia să păstreze distanţă faţă de cel din faţă, pentru evitarea coliziunii, 
iar din ansamblul probator administrat în cauză a rezultat că accidentul rutier în 
care a fost implicat autoturismul condus de inculpat s-a datorat faptului că maşina 
sa a acroşat mopedul condus de P.T.. 

Urmarea imediată este reprezentată de decesul numitului P.T., conducătorul 
mopedului, deces datorat hemoragiei, contuziei şi dilacerării meningo – cerebrale 
consecutive unui traumatism cranio – cerebral acut deschis, în cadrul unui 
politraumatism cranio – toraco – abdominal şi de membre.  

Legătura de cauzalitate dintre activitatea inculpatului şi urmarea imediată 
rezultă din Raportul medico – legal de necropsie nr.577/A3/2009 din 16.04.2010 
dar şi din declaraţiile martorilor audiaţi în cauză. 
 În privinţa laturii subiective, culpa inculpatului în săvârşirea faptei rezultă 
din împrejurarea că acesta, urcând la volanul autoturismului şi circulând pe 
marginea drumului, la lăsarea serii, nu a prevăzut că ar putea produce un 
eveniment rutier având ca rezultat vătămarea sănătăţii unei alte persoane şi a 
celorlalţi participanţi la trafic, deşi trebuia şi putea să-l prevadă. 

Având în vedere considerentele de fapt şi de drept anterior expuse, instanţa 
apreciază că prezumţia de nevinovăţie de care beneficiază inculpatul  a fost 
răsturnată prin probe certe, astfel cum impun dispoziţiile art. 345 alin.2 şi art. 66 
Cod procedură penală şi că sunt întrunite condiţiile legale pentru condamnarea 
inculpatului pentru comiterea infracţiunii pentru care a fost trimis în judecată în 
prezenta cauză. 

In termen legal, împotriva sentinţei primei instanţe au declarat recurs 
părţile vătămate V.L., P.P., P.C. şi P.P. 

Recursul declarat de părţile vătămate vizează greşita soluţionare a acţiunii 
penale, dar si a acţiunii civile. 

In ceea ce priveşte acţiunea penală, apărătorul părţilor civile critică soluţia 
primei instanţe sub aspectul greşitei individualizări a pedepsei atât în ceea ce 
priveşte cuantumul acesteia cât şi modalitatea de executare. 
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S-au invocat împrejurări legate de faptul că, după comiterea faptei, 
inculpatul nu a luat legătura cu moştenitorii victimei si nici nu a încercat să 
recupereze prejudiciul material sau moral cauzat acestora. 

Ca modalitate de executare s-a solicitat aplicarea art.861 cod pr.penală şi în 
perioada termenului de încercare să i se interzică inculpatului dreptul de a mai 
conduce un autoturism pe drumurile publice. 

În ceea ce priveşte acţiunea civilă, apărătorul părţilor civile a susţinut că este 
insuficient cuantumul daunelor morale în raport de trauma suferită de aceştia ca 
urmare a decesului victimei. 

Examinând legalitatea şi temeinicia recursului formulat în raport de criticile 
formulate, cât şi din oficiu, curtea constată că recursul formulat în cauză este 
întemeiat, în parte. 

Astfel, cu ocazia individualizării pedepsei, instanţa a avut în vedere criteriile 
generale prev. de art.72 din codul penal, de pericolul concret al faptei săvârşite a 
acestuia, cat si de conduita bună pe care a avut-o inculpatul, fiind la primul conflict 
cu legea penală, aspecte care au determinat reţinerea in sarcina acestuia de largi 
circumstanţe atenuante, cu consecinţa aplicării unei pedepse cu mult sub limita 
minimă a textului incriminator. 

Potrivit art.72 cod penal, la stabilirea si aplicarea pedepselor se ţine seama 
de dispoziţiile 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. 

Împrejurarea că inculpatul nu are antecedente penale nu constituie un 
criteriu unic de apreciere a bunei sale conduite, anterioare săvârşirii infracţiunii şi 
nu poate fi considerată o circumstanţă atenuantă în sensul art.74 lit.a cod penal, ci 
reprezintă doar un  element care trebuie coroborat cu alte probe administrate în 
acest sens. 

Aşadar, nu poate fi reţinută în mod automat această circumstanţă atâta timp 
cât nu se coroborează cu alte elemente de fapt, în condiţiile în care inculpatul a 
comis o infracţiune de ucidere din culpă prin nerespectarea regulilor privind 
circulaţia autovehiculelor pe drumurile publice. 

 In ce priveşte disp. art.74 lit.c cod penal, conduita inculpatului după 
săvârşirea infracţiunii, Curtea constată că inculpatul a solicitat ca judecata să aibă 
loc in condiţiile art.3201 şi art.3201 alin.7 cod pr.penală, potrivit cu care limitele de 
pedeapsă sunt reduse cu 1/3. 

Pe cale de consecinţă, instanţa apreciază că instanţa de fond a făcut o 
individualizare a pedepsei necorespunzătoare, astfel că se vor înlătura 
circumstanţele atenuante şi va dispune majorarea pedepsei la 1 an şi 6 luni 
închisoare cu menţinerea evident a disp.art.81 cod penal. 

Nu se justifică, faţă de conduita inculpatului, schimbarea modalităţii de 
executare în art.896 in d.1 cod pr.penală, respectiv suspendarea executării pedepsei 
sub supraveghere. 

In ceea ce priveşte cea de-a doua critică privind greşita soluţionare a acţiunii 
civile privind daunele morale, Curtea apreciază că această critică este nefondată. 

Instanţa de fond a apreciat că suma acordată cu titlu de daune morale este 
necesară pentru a repara prejudiciul moral suferit de părţile civile, in raport de 
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efectul compensatoriu al acestor daune morale cât si imposibilitatea evaluării în 
bani a vieţii unei persoane, părţile  vătămate nefăcând dovada că, condiţiile socio-
economice ale acestora s-ar situa peste condiţiile socio-economice la nivel general 
mediu şi ţinând seama de durerea sufletească încercată de pierderea tatălui. 

De altfel, în recurs, părţile vătămate au susţinut că daunele morale sunt 
insuficiente pentru a acoperi trauma intervenită ca urmare a decesului tatălui, 
neaducând dovezi noi care să justifice pretenţiile formulate. 

Cu alte cuvinte, părţile vătămate sunt îndreptăţite la despăgubiri, întrucât 
există o suferinţă sufletească reală ca temei al daunelor morale, acestea având 
menirea de a constitui o reprobaţiune morală a faptului prejudiciabil, cât şi o 
încercare de compensare a suferinţelor produse. 

În raport de aceste împrejurări, curtea constată că daunele morale acordate 
de prima instanţă sunt îndestulătoare. 

Pe cale de consecinţă, curtea, în baza art.38515 pct.2 lit.d Cod procedură 
penală va admite recursurile formulate de recurenţii-părţi civile V.L., P.P., P.C. şi 
P.P. 
 În baza art. art.38517 alin.2 Cod procedură penală, va casa în parte sentinţa 
penală recurată şi, rejudecând, va majora pedeapsa aplicată inculpatului A.G. 
pentru săvârşirea infracţiunii de ucidere din culpă, prevăzută de art.178 alin.2 Cod 
penal, cu aplicarea art.3201 alin.7 Cod procedură penală, de la 10 luni închisoare la 
1 an şi 6 luni închisoare, prin înlăturarea dispoziţiilor art.74 alin.1 lit.a,c Cod penal 
şi art.76 alin.1 lit.d Cod penal. 

În baza art.81 Cod penal, va suspenda condiţionat executarea pedepsei 
aplicate inculpatului A.G. pe o durată de 3 ani şi 6 luni, reprezentând termen de 
încercare, stabilit în condiţiile art.82 Cod penal. 

Se vor menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei penale recurate. 
 În baza art.192 alin.3 Cod procedură penală cheltuielile judiciare avansate de 
stat în recurs rămân în sarcina acestuia. 

Dosar nr. 296/254/2012 
Decizia penală nr. 898/P/02.10.2012 

Judecător redactor Zoiţa Frangu 
 
 
          15. Activităţi de pescuit efectuate in Zona Economică Exclusivă 
a Romaniei. Greşita aplicare a măsurii de siguranţă privind 
confiscarea specială prevăzută de art. 118 alin. 1 lit. b Cod penal. 

 
În cadrul operaţiunii de individualizare judiciară a pedepselor, s-au avut în vedere 

criteriile generale prev. de art. 72 Cod penal şi s-au stabilit pentru inculpat pedepse 
corespunzătoare gradului de pericol social concret a infracţiunilor şi persoanei inculpatului. 

S-au avut în vedere limitele de pedeapsă prevăzute in legea specială (amendă de la 6000 
lei la 10.000 lei), gradul de pericol social al faptelor, pe care instanţa îl apreciază ca fiind 
ridicat şi care rezultă din faptul că activitatea de pescuit a avut în vedere specii de peşte cu 
regim special de capturare, fără plata autorizaţiilor de pescuit către statul român, prin folosirea 
unor unelte neautorizate de o lungime foarte mare, de natură să aducă atingere ecosistemului 
marin, inclusiv prin realizarea de capturi complementare de alte specii de peşti demersali şi 
mamifere marine, pescuitul fără licenţă şi prin urmare în afara unui cadru organizat şi 
planificat,  putând avea efecte pe termen lung asupra speciilor de peşte din Marea Neagră, 
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realizarea unui pescuit selectiv – nedistructiv, de protejare a generaţiilor tinere de peşti, 
impunând îndeplinirea condiţiilor de autorizare şi folosire a unor unelte de pescuit care să facă 
imposibilă prinderea unor exemplare tinere, ca acestea să se reproducă cel puţin o dată şi să 
asigure în acest fel o mai bună completare a stocurilor exploatabile, persoana inculpatului (în 
vârstă de 64 de ani, fără antecedente penale).   

În ceea ce priveşte dispoziţia de confiscare a navei de pescuit, sunt incidente dispoziţiile 
art. 118 alin.2 Cod penal: „dacă valoarea bunurilor supuse confiscării este vădit 
disproporţionată faţă de natura şi gravitatea  infracţiunii, se dispune confiscarea în parte, prin 
echivalent bănesc, ţinând seama de urmarea infracţiunii şi de contribuţia bunului la producerea 
acesteia”. 

 
Art. 64 din OUG nr. 23/2008, modificată şi aprobată prin Legea nr. 317/2009 

Art.118 alin. 2  Cod penal 
 
Constată că prin sentinţa penală nr. 166 din data de 8 februarie 2012 

pronunţată de Judecătoria Constanţa, în dosarul penal nr. 5211/212/2011, s-a 
hotărât: 

„În baza art. 64 lit. a din OUG nr. 23/2008 modificată şi aprobată prin Legea 
nr. 317/2009, condamnă pe inculpatul K.S., nascut în localitatea G., Turcia, la o 
pedeapsă de 7000 de lei amendă penală, pentru săvârşirea infracţiunii de nedeţinere 
a licenţei /autorizaţiei de pescuit comercial. 

În baza art. 64 din OUG nr. 23/2008 modificată şi aprobată prin Legea nr. 
317/2009, interzice inculpatului K.S. dreptul de a pescui pe o perioadă de 2 ani. 

În baza art. 64 lit. k din OUG nr. 23/2008 modificată şi aprobată prin Legea 
nr. 317/2009, condamnă pe inculpatul K.S. la o pedeapsă de 7000 lei amendă 
penală pentru săvârşirea infracţiunii de deţinere la pescuit de către persoanele 
neautorizate a năvoadelor, voloacelor, prostovoalelor, vârşelor, vintirelor, precum 
şi a altor tipuri de unelte de pescuit comercial. 

În baza art. 64 din OUG nr. 23/2008 modificată şi aprobată prin Legea nr. 
317/2009, interzice inculpatului K.S. dreptul de a pescui pe o perioadă de 2 ani. 

În baza art. 33 lit. a Cod penal cu aplicarea art. 34 alin. 1 lit. c Cod penal, 
contopeşte pedepsele aplicate inculpatului în pedeapsa cea mai grea, în final 
inculpatul executând pedeapsa rezultantă de 7000 lei amendă penală, fiindu-i 
interzis şi dreptul de a pescui pe o perioadă de 2 ani. 

Atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art.63 ind. 1 Cod penal 
privind înlocuirea pedepsei amenzii cu pedeapsa închisorii în cazul sustragerii cu 
rea-credinţă de la executarea acesteia. 

În baza art. 66 alin. 1 din OUG nr. 23/2008 modificată şi aprobată prin 
Legea nr. 317/2009, cu referire la art. 118 alin. 1 lit. b Cod penal, confiscă de la 
condamnatul K.S. un microfon marca CAROL seria A 00593, un microfon de 
rezervă marca CAROL MDM 360, un microfon marca JCR NVT 140, ridicate 
potrivit proceselor-verbale din data de 03.04.2010 încheiate de IJPF Constanţa – 
G.N. Constanţa – Compartimentul CIT. 

În baza art. 66 alin. 1 din OUG nr. 23/2008 modificată şi aprobată prin 
Legea nr. 317/2009, cu referire la art. 118 alin. 1 lit. b Cod penal, confiscă de la 
condamnatul K.S. nava de pescuit „K.S.”, pavilion Turcia, având lungimea de 24,8 
m, lăţimea de 7,88 m, având corpul navei, puntea intermediară, puntea superioară 
şi cabina de comandă confecţionate din metal de culoare roşie şi albă, aflat în 



 110

coproprietatea condamnatului şi în custodia acestuia, împreună cu echipamentele 
de navigaţie şi accesoriile din dotare, ridicat de IJPF Constanţa – G.N. Constanţa – 
Compartimentul CIT, potrivit proceselor verbale din data de 03.04.2010.” 

Pentru a se pronunţa astfel, instanţa de fond a reţinut următoarele: 
După cum reiese din procesul-verbal de depistare, la data de 03.04.2010 un 

echipaj al Inspectoratului Judeţean al Poliţiei de Frontieră Constanta - Grup Nave 
Constanţa, aflându-se în exercitarea atribuţiilor de serviciu pe linia combaterii 
migraţiei ilegale şi a braconajului piscicol în zona economică exclusivă a 
României, a observat pe radiolocatorul navei o ţintă în punctul de coordonate 44 
grade 01 minute şi 8 secunde Nord, 30 grade 08 minute şi 5 secunde Est.  

La momentul depistării ţinta avea aprinsă o lumină la bord şi se afla la o 
distanţă de aproximativ 6 mile marine. 

Echipajul a procedat la interceptarea ţintei observate, deplasându-se pe 
direcţia Vest - Est către aceasta. 

La ora 04:00, nava M.A.I. 1104 se afla în punctul de coordonate 44 grade 00 
minute 09 secunde Nord şi 30 grade 04 minute şi 09 secunde Est, iar ţinta se afla la 
3 mile marine în provă, situaţie în care ţinta a stins luminile. 

La orele 04:30, echipajul navei Inspectoratului Poliţiei de Frontieră 
Constanţa a identificat vizual ţinta, constatând că era o navă de pescuit care avea 
arborat la catarg pavilionul statului Turcia, iar pe navă se afla inscripţionat, cu 
culoare albă, numele de „K.S.O.”, iar pe comanda de marş numărul ... 

S-a procedat la contactarea, prin mijloace radiotehnice, inclusiv în Canalul 
16 internaţional, precum şi prin semnale cu pavilioane de semnalizare şi prin 
portavoce în intervalul 04:20 - 04:35, din 03.04.2010, în limba engleză şi limba 
română, dar echipajul nu a răspuns niciunei forme de apelare. 

Astfel, s-a procedat la apropierea la o distanţă de aproximativ 50 de metri de 
pescador, iar echipajul acestuia a fost somat în repetate rânduri, prin mijloace 
radiotehnice şi prin portavoce, să oprească motoarele în vederea abordării navei 
pentru executarea controlului poliţienesc. Pentru realizarea controlului, poliţiştii au 
transmis navei suspecte în continuu mesaje prin radio, prin megafon, prin voce în 
limbile engleză şi română, cerând echipajului să oprească nava, să precizeze câte 
persoane sunt la bord, naţionalitatea acestora, dacă există peşte la bord, în ce 
cantitate, în condiţiile în care în zona pupa au fost observate unelte de pescuit. 
Întrucât la niciuna dintre solicitările echipajului de poliţie nu s-a primit răspuns, la 
ora 04:35 s-a executat un foc de avertisment cu pistolul mitralieră, în plan vertical, 
respectiv în prova pescadorului. În urma focului de avertisment, pescadorul a oprit 
motoarele şi şi-a încetat deplasarea.  

Cu ocazia cercetării navei, în prezenţa inculpatului K.S., care şi-a declinat 
calitatea de comandant al navei, precum şi de coproprietar al acesteia, pe pupa 
acesteia au fost descoperite mai multe unelte de pescuit – traul -, umede, panourile 
traulului prezentând semne de folosire recentă, iar în ochiurile plasei se găseau 
scoici, alge şi urme de nămol. Au mai fost găsite şi două bucăţi de traul pregătite 
pentru lansare, două bucăţi de cablu intermediat panou deschidere şi traul, o bucată 
bigă pentru manevră traul şi o bucată bazin din plastic cu apă. În camera frigorifică, 
situată sub puntea navei, au fost descoperite 224 de lighene de diferite culori, trei 
saci din rafie cu componente pentru plase de pescuit.  
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Prin adresa nr. 571/FCT/05.04.2010, Agenţia Naţională pentru Pescuit şi 
Acvacultură – Filiala Constanţa a precizat, în legătură cu existenţa licenţei sau 
autorizaţiei de pescuit emise de statul român şi existenţei la bordul navei a 
jurnalului de capturi, că armatorul pescadorului K.S.O. nu i s-a adresat în vederea 
autorizării pentru desfăşurarea activităţilor de pescuit industrial în zona economică 
exclusivă a României, nu are licenţă de pescuit, nava nu posedă jurnal de pescuit, 
în care să se menţioneze operaţiile de pescuit, iar la bordul navei s-au găsit un traul 
de fund, în lungime de 30 de metri, armat complet pentru pescuitul la fund, pus la 
post pentru pescuit în stare umedă şi cu elemente de floră – alge – şi faună de fund 
– midii -, trei traule de rezervă, 22 de panouri de rezervă, precum şi elemente de 
plasă pentru repararea traulelor. Aceeaşi instituţie a precizat că pescuitul cu traul de 
fund este interzis, potrivit legislaţiei româneşti, în apele teritoriale şi în zona 
economică exclusivă.  

În ceea ce priveşte uneltele de pescuit descoperite la bordul navei, Institutul 
Naţional de Cercetare şi Dezvoltare Marină „Grigore Antipa” din Constanţa a 
înaintat adresa nr. 1325/05.05.2010 prin care a precizat că traulul de fund este o 
unealtă de pescuit filtrantă, tractată pe fundul mării, de formă tronconică, prevăzută 
cu un sistem propriu de armare, tractată prin intermediul elementelor de legătură 
(cabluri intermediare, vaiere), în scopul reţinerii, prin filtrare, a peştilor. Astfel, 
efectele asupra biocenozelor bentale sunt deranjarea şi dislocarea acestora 
(moluşte, alge macrofite), distrugerea parţială, prin spargere, strivire şi agăţare, a 
organismelor bentale, pătrunderea agenţilor patogeni infecţioşi. S-a mai precizat că 
daunele care pot rezulta în urma folosirii traulului de fund pot fi: alterarea mediului 
ambiant, prin tulburarea apei, înmâlirea câmpurilor de midii, prin depunerea 
materialului sedimentar, deranjarea şi distrugerea parţială a organismelor bentale, 
modificări majore în structura biotopurilor (biocenozelor) aflate în zonele 
adiacente. 

Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs inculpatul K.S. 
În dezvoltarea motivelor de recurs ale inculpatului K.S. s-a criticat sentinţa 

pronunţată de instanţa de fond pentru nelegalitate şi netemeinicie, arătându-se că au 
fost reţinute două infracţiuni în sarcina inculpatului, însă nu sunt întrunite 
elementele constitutive ale acestora; inculpatul nu a avut intenţia de a pescui în 
apele teritoriale ale României, el aflându-se în marş la 70 mile marine de apele 
teritoriale ale României, el nu a fost prins pescuind şi nu s-a găsit peşte pe vas; în 
consecinţă, s-a apreciat că nu este îndeplinită nici latura subiectivă şi nici latura 
obiectivă a infracţiunii, nici nu era necesar ca inculpatul să aibă un brevet de 
pescuit; pescadorul are în dotarea sa unelte de pescuit şi nu se poate vorbi de 
deţinerea acestor unelte care, nici măcar nu au fost folosite; prin urmare, pentru 
ambele infracţiuni reţinute în sarcina inculpatului, solicită achitarea acestuia în 
baza art. 10 lit. d) cod procedură penală. 

In subsidiar, s-a solicitat achitarea inculpatului, în baza prevederilor art. 10 
lit. a) cod pr. penală, arătându-se că inculpatul nu a fost surprins în apele teritoriale 
ale României; în acest sens, s-a arătat că zona economică a României nu este 
reglementată şi s-a invocat Convenţia Dreptului Mării din 1982, inculpatul aflându-
se la 70 de mile marine de ţărm, in afara jurisdicţiei româneşti. 
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Într-un alt subsidiar, s-a solicitat a se observa pericolul social al 
infracţiunilor reţinute în sarcina inculpatului care, se afla în marş către Istanbul, nu 
avea peşte la bord, nu există prejudiciu de recuperat; pentru acest motiv, s-a 
solicitat achitarea inculpatului în baza prevederilor art. 10 lit. b1 cod procedură 
penală, în referire la art. 181 cod penal şi aplicarea unei amenzi administrative. 

Cu privire la latura civilă a procesului penal, s-a apreciat că aceasta a fost 
soluţionată în mod greşit; nava nu aparţine inculpatului ci unui alt armator, U.A.; 
există o declaraţie notarială a acestui armator,  la instanţa de fond din care rezultă 
că, inculpatul a plecat fără ştirea lui din apele teritoriale turceşti; s-a apreciat că 
sunt aplicabile dispoziţiile art. 118 alin. 1 cod procedură penală, invocându-se şi 
dispoziţiile art. 118 alin. 2 şi 6 cod procedură penală, instanţa putând să nu dispună 
confiscarea navei, inculpatul trăind din pescuit; există o disproporţie pentru că 
valoarea navei este foarte mare, fiind inadmisibilă confiscarea. 

În recurs, inculpatul, prin apărător, a depus la dosarul cauzei decizia penală 
nr. 1017/P din 3 noiembrie 2011, pronunţată de Curtea de Apel Constanţa, decizie 
definitivă prin care s-a dispus confiscarea parţială prin echivalent bănesc. 

La termenul din data 11.10.2012, inculpatul K.S. 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 doar 
sub aspectul confiscării navei de pescuit, pentru următoarele motive: 

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

În acest sens, Curtea are în vedere următoarele mijloace de probă 
administrate în cauză: 

procesul verbal de depistare, împreună cu harta în care se precizează traseul 
pescadorului turcesc;  

procesul verbal de cercetare la faţa locului, împreună cu planşa fotografică, 
conţinând aspectele fixate în timpul cercetă locului;  

declaraţiile martorilor G.Z.; Y.M., D.T.; Y.E. şi K.H., date în formă olografă 
şi pe formular tipizat, certificate de către traducătorul autorizat;   

declaraţia martorului  K.H.; 
adresa nr. 1325/28.04.2010 a Institutului Naţional de Cercetare şi Dezvoltare 

Marină „GRIGORE ANTIPA" Constanta;  
adresa nr. 571/FCT/05.04.2010 a Agenţiei Naţionale pe Pescuit şi 

Acvacultura - Filiala Constanţa; 
declaraţiile inculpatului K.S., contrasemnate de apărătorul ales şi certificate 

de către traducătorul autorizat. 
Curtea constată că nu sunt întemeiate motivele de recurs ale inculpatului 

K.S. prin care a susţinut că nu sunt întrunite elementele constitutive ale 
infracţiunilor pentru care este cercetat inculpatul în prezentul dosar. 

În acest sens, Curtea are în vedere faptul că din procesul-verbal de depistare, 
la data de 03.04.2010, un echipaj al Inspectoratului Judeţean al Poliţiei de Frontieră 
Constanta - Grup Nave Constanţa, aflându-se în exercitarea atribuţiilor de serviciu 
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pe linia combaterii migraţiei ilegale şi a braconajului piscicol în zona economică 
exclusivă a României, a observat pe radiolocatorul navei o ţintă în punctul de 
coordonate 44 grade 01 minute şi 8 secunde Nord, 30 grade 08 minute şi 5 secunde 
Est. 

Nu este întemeiată apărarea inculpatului în sensul că nava acestuia se afla la 
o distanţă de aproximativ 70 de mile marine de ţărmul românesc, inculpatul 
neputând preciza modalitatea în care a calculat această distanţă, mai ales că 
computerul de bord nu funcţiona, potrivit tot susţinerilor sale.  

În ceea ce priveşte susţinerile inculpatului referitoare la faptul că, din 
momentul plecării din portul Istanbul şi până în momentul depistării de către 
organele poliţiei de frontieră româneşti, nu s-a pescuit de către echipajul navei sale, 
Curtea apreciază că instanţa de fond a constatat, în mod temeinic, că acestea nu 
corespund realităţii. 

În acest sens, Curtea constată că, potrivit procesului-verbal de depistare, la 
bordul navei au fost identificate unelte de pescuit ude, ceea ce denotă folosirea 
acestora în momente anterioare recente depistării, iar de pe altă parte, această 
constatare se coroborează şi cu declaraţiile unora dintre membrii echipajului navei, 
plasele de pescuit fiind coborâte în apă, dar nu a fost prins peşte. În acest sens, 
martorul G.Z. a declarat în cursul urmăririi penale că au aruncat plasele în apele 
teritoriale ale Ucrainei, dar nu au prins peşte şi, astfel, căpitanul s-a hotărât să se 
întoarcă la Istanbul, martorul Y.M. a declarat că fiul căpitanului (martorul K.H.) i-a 
spus că nu există peşte şi astfel se vor întoarce la Istanbul, iar martorul D.T. a 
precizat că, atunci când au plecat din port, căpitanul le-a spus că vor pescui în apele 
teritoriale ale Ucrainei şi, când au ajuns acolo, au introdus plasele în apele şi, 
pentru că nu au găsit peşte, căpitanul a decis să se întoarcă, iar martorul K.H. a 
declarat că avea credinţa că pescuiau în apele teritoriale ale Ucrainei. 

Curtea constată că, în mod temeinic, instanţa de fond a apreciat că această 
activitate de pescuit a fost efectuată în apele teritoriale ale României, în condiţiile 
în care, potrivit declaraţiilor date de inculpat, înainte de a intra în apele teritoriale 
ale Ucrainei, a fost anunţat de către o altă navă turcească despre faptul că poliţia de 
frontieră ucraineană patrulează şi atunci inculpatul a hotărât să se întoarcă, astfel 
că, nepătrunzând în apele teritoriale ale Ucrainei, pescuitul a avut loc în apele 
teritoriale ale României, pe care inculpatul s-a hotărât să le traverseze în drumul 
său spre Istanbul.  

Nu este întemeiat nici motivul de recurs al inculpatului K.S., în sensul că nu 
s-a făcut dovada că aceştia s-au aflat în Zona Economică Exclusivă a României, 
având în vedere coordonatele pescadorului turcesc indicate de radiolocatorul navei 
poliţiei de frontieră, astfel cum rezultă din procesele verbale întocmite în cauză, 
zona fiind supusă jurisdicţiei statului român, iar faptul că locaţia respectivă se află 
în Zona Economică Exclusivă a României este confirmat şi de hotărârea pronunţată 
la data de 3.02.2009 de Curtea Internaţională de Justiţie. 

Curtea constată că nu este întemeiat nici motivul de recurs al inculpatului 
prin care a solicitat achitarea în baza art.10 lit.b1) cod procedură penală, neputându-
se reţine că faptele inculpatului nu prezintă gradul de pericol social al unei 
infracţiuni. 
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În acest sens, Curtea are în vedere criteriile de stabilire în concret a gradului 
de pericol social al unei infracţiuni prev. de art.181 alin.2 cod penal: 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, persoana şi 
conduita inculpatului. 

Astfel, având în vedere că inculpatul, în calitate de comandant al navei de 
pescuit, nu s-a conformat somaţiilor navei de frontieră române, că dimpotrivă a 
stins luminile şi şi-a continuat drumul, oprindu-se doar când au fost trase focuri de 
avertisment, de urmările care se puteau produce (braconarea unei cantităţi de 
calcan, în condiţiile în care acest fenomen ia amploare, precum şi consecinţele 
negative ale unui pescuit prin folosirea unui traul pe fundul mării asupra biotopului 
şi biocenozelor bentale), atitudinea nesinceră a inculpatului; având în vedere şi 
faptul că acest fenomen al braconării în zona economică Exclusivă a României este 
un fenomen care a luat amploare în ultima perioadă de timp, se impune a se reţine 
caracterul infracţional al faptelor inculpatului, de natură a descuraja un 
comportament asemănător al inculpatului sau al altor persoane. 

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

Astfel, fapta inculpatului K.S., în calitate de comandant al navei K.S.O., a 
efectuat activităţi de pescuit în data de 03.04.2010,  în zona economică exclusivă a 
României, fără să deţină licenţă de pescuit şi/sau autorizaţie de pescuit întruneşte 
elementele constitutive ale infracţiunii prev. de art. 64 lit. a din OUG nr. 23/2008 
modificată şi aprobată prin Legea nr. 317/2009. 

Fapta inculpatului K.S., în  calitate de comandant al navei K.S.O. care, la 
data de 03.04.2010 a deţinut şi folosit la pescuit unelte de pescuit comercial, fără ca 
acestea să fie autorizate întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii prev. de 
art. 64 lit. k din OUG nr. 23/2008 modificată şi aprobată prin Legea nr. 317/2009 : 
„producerea, importul, comercializarea, deţinerea sau folosirea la pescuit de către 
persoanele neautorizate a năvoadelor, voloacelor, prostovoalelor, vârşelor, 
vintirelor, precum şi a altor tipuri de unelte de pescuit comercial”. 

Fiind întrunite toate condiţiile cerute de dispoziţiile art. 345 alin. 2 Cod 
procedură penală, în mod corect aceasta a dispus condamnarea inculpatului pentru 
faptele 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 inculpatul K.S. pedepse corespunzătoare gradului de 
pericol social concret a infracţiunilor şi persoanei inculpatului. 

În acest sens, Curtea are în vedere limitele de pedeapsă prevăzute in legea 
specială (amendă de la 6000 lei la 10.000 lei), gradul de pericol social al faptelor, 
pe care instanţa îl apreciază ca fiind ridicat şi care rezultă din faptul că activitatea 
de pescuit a avut în vedere specii de peşte cu regim special de capturare, fără plata 
autorizaţiilor de pescuit către statul român, prin folosirea unor unelte neautorizate 
de o lungime foarte mare, de natură să aducă atingere ecosistemului marin, inclusiv 
prin realizarea de capturi complementare de alte specii de peşti demersali şi 
mamifere marine, pescuitul fără licenţă şi prin urmare în afara unui cadru organizat 
şi planificat,  putând avea efecte pe termen lung asupra speciilor de peşte din Marea 
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Neagră, realizarea unui pescuit selectiv – nedistructiv, de protejare a generaţiilor 
tinere de peşti, impunând îndeplinirea condiţiilor de autorizare şi folosire a unor 
unelte de pescuit care să facă imposibilă prinderea unor exemplare tinere, ca 
acestea să se reproducă cel puţin o dată şi să asigure în acest fel o mai bună 
completare a stocurilor exploatabile, persoana inculpatului (în vârstă de 64 de ani, 
fără antecedente penale).   

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, raportat la pericolul concret ridicat al săvârşirii faptei şi la 
natura pedepsei (amendă penală).  

În ceea ce priveşte dispoziţia de confiscare a navei de pescuit, Curtea 
apreciază că sunt incidente dispoziţiile art.118 alin.2 cod penal: „dacă valoarea 
bunurilor supuse confiscării este vădit disproporţionată faţă de natura şi gravitatea  
infracţiunii, se dispune confiscarea în parte, prin echivalent bănesc, ţinând seama 
de urmarea infracţiunii şi de contribuţia bunului la producerea acesteia”. 

În acest sens, Curtea are în vedere faptul că nu s-a găsit nici o cantitate de 
peşte pescuit, că nava de pescuit are o valoare de peste 100.000 euro (raportat la 
tipul navei, la motoarele acesteia şi la celelalte dispozitive de pe navă). 

Curtea mai are în vedere în acelaşi sens şi practica Curţii de Apel Constanţa 
în cazuri asemănătoare, respectiv decizia penală nr. 1017/P din 3 noiembrie 2011, 
pronunţată de Curtea de Apel Constanţa. 

Nu este întemeiat motivul de recurs al inculpatului prin care s-a susţinut că 
nava de pescuit nu aparţine inculpatului, Curtea reţinând că în declaraţiile date de 
către inculpat acesta a precizat că este coproprietarul navei de pescuit împreună cu 
un frate al său. 

Faţă de ansamblul considerentelor expuse, în baza art. 38515 pct.2 lit.”d” cod 
procedură penală, Curtea va admite recursul declarat de către inculpatul K.S. 
împotriva sentinţei penale nr. 166 din data de 8 februarie 2012, pronunţată de 
Judecătoria Constanţa, în dosarul penal nr. 5211/212/2011, casează în parte 
sentinţa recurată şi, rejudecând, va dispune: 

În baza art.118 alin.1 lit.b) cod penal cu referire la art.118 alin.2 cod penal, 
Curtea va confisca, în folosul statului,  de la inculpatul K.S. suma de 10.000 euro, 
reprezentând confiscarea în parte, prin echivalent bănesc, a navei de pescuit „K.S.”, 
pavilion Turcia, având lungimea de 24,8 m, lăţimea de 7,88 m, având corpul navei, 
puntea intermediară, puntea superioară şi cabina de comandă confecţionate din 
metal de culoare roşie şi albă, aflat în coproprietatea inculpatului K.S. şi în custodia 
acestuia, împreună cu echipamentele de navigaţie şi accesoriile din dotare, ridicate 
de IJPF Constanţa – G.N. Constanţa – Compartimentul CIT, potrivit proceselor 
verbale din data de 03.04.2010. 

În baza art.357 alin.(2) lit.c) cod procedură penală, Curtea va menţine 
măsura sechestrului asigurator asupra navei de pescuit „K.S.”, pavilion Turcia, 
având lungimea de 24,8 m, lăţimea de 7,88 m, având corpul navei, puntea 
intermediară, puntea superioară şi cabina de comandă confecţionate din metal de 
culoare roşie şi albă, aflat în coproprietatea inculpatului K.S. şi în custodia 
acestuia, împreună cu echipamentele de navigaţie şi accesoriile din dotare, ridicate 
de IJPF Constanţa – G.N. Constanţa – Compartimentul CIT, potrivit proceselor 
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verbale din data de 03.04.2010, până la plata efectivă de către inculpatul K.S. a 
sumei de 10.000 euro. 

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

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

Dosar nr. 5211/212/2011 
Decizia penală nr. 963/P/18.10.2012 

Judecător redactor Dan Iulian Năstase 
 
 
          16. Evaziune fiscală. Soluţionarea acţiunii civile. Repararea 
pagubei potrivit dispoziţiilor legii civile, conform art. 14 Cod 
procedură penală şi art. 998 Cod civil. 

 
Faptele inculpatei de a nu înregistra contabil veniturile realizate de SC M.M.G. SRL 

Cuza Vodă, judeţ Constanţa, in perioada octombrie 2008 – februarie 2009, in calitatea sa de 
administrator, cauzând bugetului de stat un prejudiciu de 321.176 lei impozit pe profit şi 
381.397 lei taxă pe valoare adăugată, prin neplată, întruneşte în drept elementele constitutive 
ale infracţiunii de evaziune fiscală prevăzută de art. 9 al. 1 lit. b şi al. 2 din Legea nr. 241/2005. 
Inculpata M.L. a săvârşit faptele cu intenţie directă (art. 19 al. 1 lit. a cod penal) întrucât ştia că 
societatea pe care o administra trebuie să plătească bugetului de stat taxele aferente veniturilor 
realizate din activităţile comerciale desfăşurate. 

Reţinerea alineatului doi al art. 9 din Legea nr. 241/2005 este justificată de cuantumul 
prejudiciului cauzat bugetului de stat prin activitatea infracţională a inculpatei şi care se ridică 
la suma de 702.573 lei fiind depăşită limita de 100.000 euro prevăzută de textul incriminator. 

 
Art. 14 alin. 3 lit. b Cod procedură penală 

Art. 346 Cod procedură penală 
Art. 998, 999 şi următoarele cod civil (vechi) 

Art. 9 alin. 1 lit. b şi al. 2 din Legea nr. 241/2005 
 

 Prin sentinţa penală nr. 46 din 31.01.2012 pronunţată de Tribunalul 
Constanţa, in dosarul nr. 13847/118/2011 s-a respins cererea de schimbare a 
încadrării juridice a faptelor din infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 
1 lit. b din Legea nr. 241/2005 în infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art. 9 
alin. 1 lit. b din Legea nr. 241/2005, în infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art. 
9 al. 1 lit. b şi al. 2 din Legea nr. 241/2005, ca nefondată.  

În baza art. 9 alin. 1 lit. b din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 3201 c.p.p., şi a 
art. 74 alin.1 lit. a şi c cod penal în referire la art. 76 alin. 1 lit. d cod penal, 
inculpata M.L. – născută la data de 01.03.1986 în comuna Castelu, judeţ Constanţa, 
domiciliată în comuna Cuza Vodă, sat Cuza Vodă, judeţ Constanţa, a fost 
condamnată la 1 an închisoare.  

Referitor la pedeapsa complementară, s-a făcut aplicarea prevederilor art. 65 
al. 1 şi 3 cod penal, raportat la art. 76 al. 3 cod penal. 

Inculpatei M.L. i s-a aplicat pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. 
de art. 64 al. 1 lit. a teza a II-a şi lit. b cod penal, pe durata prev. de art. 71 cod 
penal. 
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Conform prevederilor art. 81 cod penal, s-a dispus suspendarea condiţionată a 
executării pedepsei, pe durata termenului de încercare prev. de art. 82 cod penal, 
respectiv 3 ani, iar în temeiul prevederilor art. 71 alin. 5 cod penal, s-a suspendat 
executarea pedepsei accesorii pe durata suspendării condiţionate a executării 
pedepsei principale. 

Totodată, s-a atras atenţia inculpatei M.L. asupra nerespectării dispoziţiilor art. 
83 cod penal, privind revocarea beneficiului suspendării condiţionate a executării 
pedepsei. 

Conform  prevederilor art. 14 alin. 3 lit. b c.p.p., art. 346 c.p.p. rap. la art. 
1.349 şi urm c.civ., art.1.382 c.civ. în ref. la art. 193 c.civ., acţiunea civilă 
formulată de Statul Român prin ANAF prin DGFP Constanţa a fost admisă în parte 
şi obligată inculpata M.L. în solidar cu partea responsabilă civilmente SC M.M.G. 
SRL Cuza Vodă, jud. Constanţa la plata sumei 1.016.442 lei reprezentând impozit 
pe profit – 321.176 lei, majorări de întârziere aferente impozitului pe profit – 
143.482 lei, TVA – 381.397 lei şi majorări întârziere aferente TVA – 170.386 lei la 
care se adaugă dobânda legală până la data efectivă a plăţii efective a debitului. 

A fost respinsă ca nefondată cererea privind acordarea majorărilor de 
întârziere şi a penalităţilor de întârziere. 

În baza art. 191 alin. 1 şi 3 c.p.p. inculpata M.L. a fost obligată în solidar cu 
partea responsabilă civilmente, să plătească statului cheltuieli judiciare în sumă de 
300 lei. 

Pentru a se pronunţa în sensul celor menţionate, tribunalul a reţinut în fapt 
următoarele: 

În urma unui control de rutină efectuat de Ministerul Finanţelor Publice - 
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, Garda Financiară - Secţia Constanţa la 
S.C. M.M.G. S.R.L. cu sediul social declarat în localitatea Sat Cuza Vodă, Comuna 
Cuza Vodă, Str. P. nr.7, judeţul Constanţa, prin Raportul din 23.11.2009 s-a atestat 
faptul că nu au identificat la sediul societăţii nici un reprezentant al acesteia, iar 
invitaţiile emise conform prevederilor art. 50 din OUG nr. 92/2003 către 
administratorul M.L., pentru a o invita la sediul Gărzii Financiare, au fost returnate 
cu menţiunea «destinatar necunoscut în localitate ». 

Conform declaraţiilor administratorului M.L., obiectul de activitate al S.C. 
M.M.G. S.R.L Cuza Vodă, l-a constituit colectarea deşeurilor feroase de la 
persoane fizice. 

Din actele de constatare fiscală, documentele fiscale şi declaraţiile 
administratorului M.L. s-a reţinut că, în perioada octombrie 2008 – februarie 2009, 
aceasta nu a întocmit evidenţa contabilă a S.C. M.M.G. S.R.L. Cuza Vodă, jud. 
Constanţa, neevidenţiind venituri ale societăţii în cuantum de 2.388.748 lei. 

Suma reprezentând veniturile societăţii s-a reţinut că rezidă din 
comercializarea de bunuri ale S.C. M.M.G. S.R.L. Cuza Vodă către SC C.T. SRL 
(trei facturi), S.C. R.C. S.R.L. Lunca (9 facturi) şi SC D.A. S.R.L. Constanţa (23 
facturi), toate nefiind înregistrate contabil, a fost evitată plata unui impozit pe profit 
de 321.176 lei, cu majorări aferente, în cuantum de 143.483 lei, şi a T.V.A. în 
valoare de 381.397 iei, cu majorările aferente în sumă de 170.386 lei către bugetul 
consolidat al statului. 
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Prin Rechizitoriul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa nr. 
151/P/2011 s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatei M.L. pentru săvârşirea de 
infracţiuni de evaziune fiscală prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. b din Legea 241/2005.  

La data de 21.12.2011 tribunalul a dispus introducerea în cauză în calitate de 
parte responsabilă civilmente a SC M.M.G. SRL Cuza Vodă, judeţ Constanţa. 

La termenul de judecată din 25.01.2012, înainte de începerea cercetării 
judecătoreşti, inculpata M.L. a declarat instanţei că recunoaşte faptele aşa cum au 
fost reţinute în sarcina sa prin rechizitoriu şi că înţelege să se judece doar pe baza 
probelor administrate în cursul urmăririi penale, sens în care a solicitat a se face 
aplicarea dispoziţiilor art. 3201 cod pr. penală. 

Reţinând că faptele inculpatei M.L. care, în calitate de administrator al SC 
M.M.G. SRL CUZA VODĂ, nu a evidenţiat în contabilitatea societăţii 35 facturi 
fiscale, în perioada 2008-2009, cauzând bugetului de stat un prejudiciu de 321.176 
lei impozit pe profit şi 381.397 lei TVA, la care s-au adăugat majorări de 
întârziere, până la valoarea de 1.016.442 lei, întrunesc elementele constitutive ale 
infracţiunii de evaziune fiscală prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. b din Legea 241/2005 
şi, în consecinţă, există temeiuri pentru angajarea răspunderii penale a acesteia, a 
făcut aplicarea prevederilor art. 3201 cod pr. penală. 

Referitor la cererea de schimbare a încadrării juridice a faptei, formulată de 
parchet, s-a apreciat că este nefondată, în sensul că nu pot fi incidente prevederile 
art. 9 alin. 2 din Legea nr. 241/2005, în condiţiile în care pretenţiile părţii civile 
Statul Român prin ANAF prin DGFP Constanţa nu sunt dovedite din perspectiva 
certitudinii prejudiciului şi a fost respinsă ca atare. 

Având în vedere că inculpata M.L. este neşcolarizată, are doi copii în 
întreţinere, nu posedă antecedente penale şi a recunoscut şi regretat faptele, 
tribunalul a reţinut că este justificată aplicarea prevederilor art. 74 alin.1 lit. a şi c 
c.p. în referire la art. 76 alin. 1 lit. d c.p.  în favoarea acesteia. 

La individualizarea pedepsei aplicată inculpatei M.L., prima instanţă a avut în 
vedere, pe lângă criteriile generale de individualizare, referitoare la normele care 
impun regimul sancţionator şi natura şi gravitatea faptelor comise, prejudiciul 
cauzat bugetului de stat, circumstanţele atenuante reţinute în favoarea inculpatei, 
alături de prevederile art. 3201 al. 7 cod pr. penală apreciind că este suficientă şi 
proporţională pedeapsa de 1 an închisoare. 

Dat fiind cuantumul pedepsei principale, sub 2 ani închisoare, în temeiul 
prevederilor art. 65 al. 1 şi 3 cod penal, rap. la art. 76 al. 3 cod penal, pedeapsa 
complementară nu s-a mai aplicat. 

Inculpatei M.L. i s-a aplicat pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. 
de art. 64 lit. a teza a II-a şi lit. b cod penal pe durata prev. de art. 71 cod penal. 

Având în vedere datele personale favorabile persoanei inculpatei M.L., 
atitudinea corespunzătoare a acesteia pe parcursul procesului penal şi, nu în ultimul 
rând, crearea condiţiilor pentru achitarea prejudiciului cauzat bugetului de stat, 
tribunalul a dispus suspendarea condiţionată a executării pedepsei pe o perioadă de 
încercare de 3 ani, conform prevederilor art. 81 şi 82 cod penal. 

Inculpatei i s-a atras atenţia asupra consecinţelor nerespectării dispoziţiilor art. 
83 c.p. privind revocarea beneficiului suspendării condiţionate. 
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Acţiunea civilă formulată de Statul Român prin ANAF prin DGFP Constanţa a 
fost admisă în parte şi obligată inculpata M.L., în solidar cu partea responsabilă 
civilmente SC M.M.G. SRL Cuza Vodă, judeţ Constanţa la plata către partea civilă 
amintită a sumelor de 321.176 lei impozit pe profit, majorări de întârziere aferente 
impozitului pe profit – 143.482 lei , TVA – 381.397 lei şi majorări întârziere 
aferente TVA – 170.386 lei în total  despăgubiri materiale in cuantum de 1.016.442 
lei, la care se adaugă dobânda legală până la data efectivă a plăţii efective a 
debitului. 

Totodată, cererea părţii civile de acordare a majorărilor şi penalităţilor de 
întârziere a fost respinsă ca nefondată. 

Inculpata a fost obligată să plătească statului, în solidar cu partea responsabilă 
civilmente, suma de 300 lei cu titlu de cheltuieli judiciare. 

Împotriva sentinţei penale nr. 46 din 31.01.2012 a Tribunalului Constanţa au 
declarat apel, în termen legal, Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanţa, partea 
responsabilă civilmente SC M.M.G. SRL Cuza Vodă, judeţ Constanţa prin 
administrator judiciar C. & Co I. SPRL, criticând-o pentru netemeinicie şi 
nelegalitate. 

Criticile apelantului parchet s-a referit, în esenţă, la greşita respingere a cererii 
de schimbare a încadrării juridice a faptei, în condiţiile în care prejudiciul creat de 
inculpata M.L. este în valoare de peste 700.000 lei, deci peste valoarea de 100.000 
euro, ceea ce impune incidenţa şi a alineatului 2 din art. 9 din Legea nr. 241/2005, 
că pedeapsa aplicată este mult prea blândă, atât în cuantum cât şi ca modalitate de 
executare, iar cheltuielile judiciare au fost subevaluate, deşi la urmărirea penală 
acestea au fost stabilite la cuantumul de 2500 lei. 

Apelanta parte responsabilă civilmente SC M.M.G. SRL Cuza Vodă, judeţ 
Constanţa, prin administrator judiciar C. & Co I. SPRL, a criticat hotărârea 
instanţei de fond în privinţa obligării ei în solidar cu inculpata M.L. la plata 
despăgubirilor civile în sumă totală de 1.016.442 lei, în pofida faptului că inculpata 
a recunoscut debitul şi s-a angajat să-l achite, iar în perioada desfăşurării activităţii 
ilicite acesta a fost singurul administrator, ulterior, în februarie 2009 ea înstrăinând 
societatea. 

Examinând legalitatea si temeinicia sentinţei penale nr. 46 din 31.01.2012 
pronunţată de Tribunalul Constanţa în dosarul nr. 13847/118/2011, raportat la 
criticile din apelurile parchetului şi părţii responsabile civilmente, la probatoriul 
administrat, cât şi din oficiu, în limitele prev. de art. 371 cod pr. penală, curtea 
reţine următoarele: 

Raportat la probatoriul administrat în cauză la urmărirea penală şi pe care 
inculpata M.L. l-a recunoscut integral solicitând ca judecata să se facă exclusiv în 
baza acestuia, curtea constată că situaţia de fapt a fost corect stabilită de prima 
instanţă. 

Astfel, se reţine că inculpata M.L. a deţinut calitatea de unic administrator al 
SC M.M.G. SRL Cuza Vodă, judeţ Constanţa având ca obiect de activitate 
„colectarea deşeurilor feroase de la persoane fizice”. 

Din documentele întocmite de organele de control ale Gărzii Financiare – 
Secţia Constanţa, coroborate cu declaraţiile de recunoaştere ale inculpatei M.L. se 
reţine că, în desfăşurarea activităţii societăţii au fost emise beneficiarului S.C. C.T. 
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SRL Ploieşti, trei facturi fiscale, la datele de  10.12.2008, 16.12.2008 şi 12.01.2009 
iar aferent acestora, furnizoarea SC M.M.G. SRL Cuza Vodă, judeţ Constanţa, 
trebuia să achite bugetului de stat suma de 16.000 lei cu titlu de impozit pe profit şi 
19.000 lei cu titlu de TVA. 

În relaţiile comerciale cu SC R.C. SRL Lunca, judeţ Tulcea, societatea 
administrată de inculpata M.L. a emis la datele de 6.10.2008, 14.10.2008, 
16.01.2009, 20.01.2009, 22.01.2009, 26.01.2009, 3.02.2009, 6.02.2009 şi 
11.02.2009 un număr de 9 facturi, in valoare totală de 107.744.816 lei. 

În relaţiile cu SC D.A.C. SRL Constanţa, societatea inculpatei M.L. a emis un 
număr de 23 de facturi, la datele de 2.10.2008, 9.10.2008, 10.10.2008, 13.10.2008 
(trei facturi), 24.10.2008, 7.11.2008, 24.11.2008, 25.11.2008, 26.11.2008, 
1.12.2008, 2.12.2008 (două facturi), 3.12.2008, 4.12.2008, 10.12.2008, 11.12.2008 
(două facturi), 16.12.2008, 19.01.2009, 26.01.2009 şi 31.01.2009, în valoare totală 
de 1.311.299,43 lei. 

Prin Raportul Gărzii Financiare din 12.03.2010 se reţine că aferent valorii 
facturilor emise de SC M.M.G. SRL Cuza Vodă, judeţ Constanţa in relaţiile 
comerciale cu SC R.C. SRL Lunca, judeţ Tulcea şi SC D.A.C. SRL Constanţa se 
datorează bugetului de stat impozit pe profit în sumă de 321.176,15 lei şi TVA în 
sumă de 381.396,68 lei şi care nu au fost plătite de emitenta facturilor. 

În perioada octombrie 2008 – februarie 2009 cât inculpata M.L. a deţinut 
calitatea de asociat şi administrator unic al SC M.M.G. SRL Cuza Vodă, judeţ 
Constanţa nu s-a ţinut evidenţa contabilă şi nu s-au plătit taxele datorate bugetului 
de stat. 

Conform procesului – verbal încheiat la 25.05.2010 de inspectorii Agenţiei 
Naţionale de Administrare Fiscală – Direcţia Generală a Finanţelor Publice 
Constanţa prejudiciul cauzat bugetului de stat prin neplata de către inculpata M.L. a 
impozitului pe profit şi a TVA aferent veniturilor realizate de SC M.M.G. SRL 
Cuza Vodă, judeţ Constanţa la care se adaugă majorările de întârziere la plată 
calculate până la data de 25.05.2010 se ridică la suma totală de 1.016.442 lei din 
care 321.176 lei impozit pe profit, 143.482 lei majorări de întârziere aferente 
impozitului pe profit, 381.397 lei taxă pe valoarea adăugată şi 170.386 lei majorări 
de întârziere aferente TVA. 

Prin cererea de constituire de parte civilă, Statul Român prin Agenţia 
Naţională de Administrare Fiscală, reprezentat prin Direcţia Generală a Finanţelor 
Publice Constanţa a solicitat obligarea inculpatei M.L. în solidar cu SC M.M.G. 
SRL Cuza Vodă, judeţ Constanţa la plata sumei totale de 1.016.442 lei, 
reprezentând impozit pe profit şi TVA precum şi majorările de întârziere aferente 
calculate până la 25.05.2010, precum şi obligaţiile fiscale accesorii debitului, 
constând în majorări de întârziere, penalităţi de întârziere şi dobânzi calculate până 
la data plăţii efective. 

În calitatea sa de unic administrator al SC M.M.G. SRL Cuza Vodă, judeţ 
Constanţa inculpatei M.L. îi incumba obligaţia ţinerii evidenţei contabile şi implicit 
plata taxelor datorate bugetului de stat de către societate, aferent activităţii 
comerciale a acesteia şi potrivit recunoaşterii sale nu şi-a îndeplinit aceste obligaţii. 

Chiar dacă inculpata nu avea pregătirea necesară organizării evidenţei 
contabile a societăţii pe care o administra, ea avea obligaţia să angajeze o persoană 
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cu pregătire de specialitate în acest sens, lucru pe care nu l-a făcut cu ştiinţă, aspect 
relevat de faptul recunoaşterii că nu a dat curs chemărilor organelor de control 
fiscal întrucât nu avea întocmită evidenţa contabilă. 

Faptele inculpatei M.L. de a nu înregistra contabil veniturile realizate de SC 
M.M.G. SRL Cuza Vodă, judeţ Constanţa, in perioada octombrie 2008 – februarie 
2009, in calitatea sa de administrator, cauzând bugetului de stat un prejudiciu de 
321.176 lei impozit pe profit şi 381.397 lei taxă pe valoare adăugată, prin neplată, 
întruneşte în drept elementele constitutive ale infracţiunii de evaziune fiscală 
prevăzută de art. 9 al. 1 lit. b şi al. 2 din Legea nr. 241/2005. 

Inculpata M.L. a săvârşit faptele cu intenţie directă (art. 19 al. 1 lit. a cod 
penal) întrucât ştia că societatea pe care o administra trebuie să plătească bugetului 
de stat taxele aferente veniturilor realizate din activităţile comerciale desfăşurate. 

Reţinerea alineatului doi al art. 9 din Legea nr. 241/2005 este justificată de 
cuantumul prejudiciului cauzat bugetului de stat prin activitatea infracţională a 
inculpatei şi care se ridică la suma de 702.573 lei fiind depăşită limita de 100.000 
euro prevăzută de textul incriminator. 

Raportat la cele ce preced, curtea constată că cererea de schimbare a încadrării 
juridice a faptelor pentru care a fost trimisă în judecată inculpata M.L. era fondată 
şi trebuia admisă ca atare. 

În consecinţă, urmează a se admite apelul Parchetului de pe lângă Tribunalul 
Constanţa, a se desfiinţa sentinţa penală nr. 46 din 31.01.2012 a Tribunalului 
Constanţa şi, în rejudecare, se va face aplicarea prevederilor art. 334 cod pr. penală 
şi se va schimba încadrarea juridică a faptelor reţinute în sarcina inculpatei M.L. 
din infracţiunea prev. de art. 9 al. 1 lit. b din Legea nr. 241/2005, în infracţiunea 
prev. de art. 9 alin. 1 lit. b şi al. 2 din Legea nr. 241/2005. 

În considerarea celor reţinute, curtea constată că sunt îndeplinite cerinţele 
legale pentru angajarea răspunderii penale a inculpatei M.L. urmând a o condamna 
pe aceasta pentru infracţiunea de evaziune fiscală, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. b şi 
al. 2 din Legea nr. 241/2005 la pedeapsa închisorii. 

Întrucât inculpata a recunoscut faptele aşa cum au fost reţinute prin 
rechizitoriu şi a solicitat, mai înainte de a începe cercetarea judecătorească pe 
fondul cauzei, ca judecata să se facă exclusiv în baza probelor de la urmărirea 
penală, pe care şi le-a însuşit necondiţionat, iar potrivit respectivelor probe se 
impun condamnarea, in mod temeinic şi legal prima instanţă a făcut aplicarea 
prevederilor art. 3201 cod pr. penală. 

Aşa cum rezultă din situaţia de fapt reţinută, inculpata M.L. a săvârşit faptele 
cu intenţie directă, nu a răspuns la notificările organelor de control de bună voie, a 
cauzat bugetului de stat un prejudiciu important şi nu a încercat recuperarea 
prejudiciului. 

Dezicându-se intenţionat de comportamentul corespunzător anterior, inculpata 
i-a asumat în mod conştient consecinţele faptelor sale ilicite, iar recunoaşterea 
acestora neavând relevanţă decât în privinţa simplificării procedurii de judecată în 
primă instanţă, dar şi faţă de regretul formal manifestat de inculpată, în condiţiile în 
care nu a făcut nici un demers efectiv în vederea acoperirii prejudiciului, curtea 
consideră că, nu se justifică reţinerea circumstanţelor atenuante prev. de art. 74 lit. 
a şi c cod penal în favoarea inculpatei. Drept urmare, admiţându-se apelul 
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Parchetului, se va desfiinţa hotărârea de fond şi în rejudecare se va înlătura 
aplicarea prevederilor art. 74 al. 1 lit. a şi c cod penal şi a art. 76 al. 1 lit. d cod 
penal. 

Reţinându-se  că inculpata M.L. a săvârşit infracţiunea de evaziune fiscală, 
prev. de art. 9 al. 1 lit. b şi art. 2 din Legea nr. 241/2005 urmează a fi condamnată 
la pedeapsa de 3 ani închisoare, cu executare în regim privativ de libertate, 
făcându-se totodată, aplicarea prevederilor art. 3201 al. 7 cod pr. penală. 

Inculpatei urmează a i se aplica şi pedeapsa complementară a interzicerii 
drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza a II-a, lit. b şi lit. c cod penal pe o 
perioadă de 2 ani după executarea pedepsei principale a închisorii. 

Urmând a fi condamnată la pedeapsa închisorii cu executare în regim privativ 
de libertate, inculpatei i se va aplica şi pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor 
prev. de art. 64 lit. a teza a II-a şi lit. b şi c cod penal, pe durata executării pedepsei 
principale a închisorii. 

Condamnarea inculpatei o face pe aceasta nedemnă de a fi aleasă în 
autorităţile publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie ce implică 
exerciţiul autorităţii de stat, precum şi de a exercita funcţia de administrator al unei 
societăţi comerciale, de care s-a folosit în săvârşirea infracţiunii reţinute în sarcina 
sa. 

Majorarea cuantumului pedepsei ce se va aplica inculpatei M.L. este 
determinată de faptul reţinerii formei agravante de săvârşire a infracţiunii de 
evaziune fiscală, prin schimbarea încadrării juridice, de consecinţele produse prin 
crearea unui prejudiciu mare bugetului de stat şi  inexistenţa unor cauze de atenuare 
a răspunderii sale penale. 

Datele personale favorabile inculpatei (lipsă antecedente penale, recunoaşterea 
faptelor şi doi copii în întreţinere) chiar dacă nu pot fi valorificate ca şi 
circumstanţele atenuante justifică, în aprecierea curţii, stabilirea cuantumului 
pedepsei mai aproape de limita minimă legală specială rezultată prin aplicarea 
prevederilor art. 3201 al. 7 cod pr. penală. 

Modalitatea concretă de săvârşire a faptelor, respectiv prin încălcarea 
conştientă a obligaţiilor aferente funcţiei de administrator al unei societăţi 
comerciale, cuantumul mare al prejudiciului produs bugetului de stat şi încercările 
inculpatei de a evita răspunderea penală prin vânzarea societăţii şi apoi 
neprezentarea la notificările organelor de control fiscal, dar şi totala lipsă de interes 
în recuperarea prejudiciului, formează convingerea că, scopul preventiv – educativ 
al pedepsei, nu poate fi atins faţă de inculpată decât prin executarea pedepsei în 
regim privativ de libertate. 

Pentru considerentele menţionate anterior, curtea reţinând temeinicia criticii 
din apelul parchetului, privind greşita individualizare a pedepsei aplicate inculpatei 
M.L. de instanţa de fond, va admite apelul, va desfiinţa hotărârea atacată şi, în 
rejudecare va reindividualiza pedeapsa faţă de inculpată, conform celor reţinute în 
precedent. 

Referitor la acţiunea civilă formulată în cauză de partea civilă - Statul Român 
prin ANAF prin DGFP Constanţa - curtea constată că prima instanţă a dispus în 
mod temeinic şi legal angajarea răspunderii civile delictuale a SC M.M.G. SRL 
Cuza Vodă, judeţ Constanţa în calitate de parte responsabilă civilmente, în 
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condiţiile în care activitatea infracţională a inculpatei M.L. s-a materializat în 
considerarea calităţii ei de unic administrator al respectivei societăţi comerciale. 

Persoana juridică fiinţează prin intermediul reprezentanţilor ei legali, aşa încât 
orice acte încheiate de aceştia îi sunt opozabile fiind considerate însăşi actele 
persoanei juridice şi aceasta trebuie să răspundă pentru consecinţele ce decurg din 
acestea. 

În consecinţă, curtea constată netemeinicia criticii din apelul părţii 
responsabile civilmente SC M.M.G. SRL Cuza Vodă, judeţ Constanţa în legătură 
cu introducerea sa în cauză în calitatea respectivă şi angajării răspunderii civile în 
solidar cu inculpata M.L.. 

În condiţiile în care activitatea ilicită a inculpatei M.L. se raportează la 
perioada octombrie 2008 – februarie 2009, iar legea civilă (codul civil) nu 
retroactivează, în mod greşit prima instanţă a avut în vedere ca temei de soluţionare 
a acţiunii civile prevederile art. 1349 şi următoarele cod civil, ale art. 1382 cod 
civil în referire la art. 193 cod civil, dispoziţii legale ce au intrat in vigoare la 1 
octombrie 2011 când s-a adoptat noul cod civil. 

În cauză, Statul Român prin ANAF prin DGFP Constanţa s-a constituit parte 
civilă solicitând obligarea inculpatei M.L., în solidar cu partea responsabil 
civilmente SC M.M.G. SRL Cuza Vodă, judeţ Constanţa la plata sumei de 
1.016.442 lei reprezentând impozit pe profit, majorări de întârziere aferente 
acestuia, TVA şi majorări de întârziere aferente TVA, calculate până la data de 
25.05.2010, iar în continuare s-a solicitat obligarea la majorări de întârziere, 
penalităţi de întârziere şi dobânzi, aferente, calculate până la data plăţii efective a 
debitului. 

Din actele şi lucrările cauzei a rezultat că prin activitatea infracţională reţinută 
în sarcina inculpatei M.L. s-a produs bugetului de stat un prejudiciu in cuantum 
total de 702.573 lei, constând în impozit pe profit 321.176 lei şi taxă pe valoare 
adăugată 381.397 lei. 

În condiţiile în care majorările de întârziere aferente impozitului pe profit şi 
TVA reprezintă taxe calculate conform codului fiscal şi se datorează de 
contribuabil, curtea consideră că, acestea au la bază răspunderea fiscală ce nu poate 
fi grefată pe răspunderea civilă delictuală reglementată de prevederile art. 998, 999 
şi următoarele cod civil, singurele operante în cauza de faţă. 

Astfel, până la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare nu poate fi 
considerat cert un eventual prejudiciu, iar dobânda legală aferentă debitului este 
singura ce se poate acorda cu titlu de „damnum emergens” (folosul nerealizat), in 
cadrul răspunderii civile delictuale. 

Faţă de împrejurarea că majorările de întârziere şi penalităţile de întârziere, 
calculate potrivit codului fiscal, au ca subiect contribuabilul, iar nu persoana ce a 
săvârşit un delict şi se raportează la data când trebuia plătită taxa fiscală, iar nu de 
la data când prin hotărâre definitivă de condamnare se stabileşte săvârşirea faptei 
delictuoase, curtea constată că respectivele majorări şi penalităţi de întârziere, 
calculate până la 25.05.2010, nu pot face obiectul răspunderii civile delictuale, 
fiind acordate greşit de prima instanţă. 
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În privinţa penalităţilor şi majorărilor de întârziere solicitate în continuare, 
până la data plăţii efective a debitului se constată că au fost în mod temeinic şi legal 
respinse ca nefondate, pentru considerentele expuse în precedent. 

Având în vedere că pentru debitul în sumă de 702.573 lei, reprezentând 
impozit pe profit şi taxă pe valoare adăugată, în cadrul procedurii de insolvenţă a 
SC M.M.G. SRL Cuza Vodă, judeţ Constanţa există titlul executoriu nr. 
549/08.03.2010, emis în dosarul de executare nr. 531/S al Ministerului Finanţelor 
Publice – Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Administraţia Finanţelor 
Publice a Municipiului Medgidia, judeţ Constanţa, acţiunea civilă a Statului Român 
prin ANAF prin DGFP Constanţa este fondată numai pentru dobânda legală 
aferentă, calculată de la data emiterii titlului executoriu menţionat şi până la data 
plăţii efective a debitului. 

Urmare celor reţinute anterior, curtea va admite apelul părţii responsabile 
civilmente SC M.M.G. SRL Cuza Vodă, judeţ Constanţa prin administrator judiciar 
C. & Co I. SPRL Constanţa, extinzând efectele acestuia şi cu privire la inculpata 
M.L. şi va desfiinţa în parte hotărârea instanţei de fond, iar în rejudecare, făcând 
aplicarea prevederilor art. 14 al. 3 lit. b cod pr. penală, raportat la art. 346 cod pr. 
penală şi la art. 998, 999 şi următoarele cod civil (vechi), va admite acţiunea civilă 
în parte şi o va obliga pe inculpata M.L., în solidar cu partea responsabilă 
civilmente SC M.M.G. SRL Cuza Vodă, judeţ Constanţa la plata către partea civilă 
Statul Român prin ANAF prin DGFP Constanţa a despăgubirilor civile constând în 
dobânda legală aferentă debitului în sumă de 702.573 lei, calculată de la data 
emiterii titlului executoriu nr. 549 din 8.03.2010 (dosar executare nr. 531/S al 
Administraţiei Finanţelor Publice a Municipiului Medgidia), până la plata efectivă 
a debitului. 

Apelul parchetului urmează a fi admis şi în privinţa criticii referitoare la 
subevaluarea cheltuielilor judiciare, întrucât este evident că, prima instanţă a omis 
să ia în calcul şi cheltuielile judiciare de la urmărirea penală şi care au fost 
cuantificate prin rechizitoriu la suma de 2.500 lei. 

Răspunderea solidară a inculpatei şi a părţii responsabile civilmente este 
operantă şi în cazul cheltuielilor judiciare, motivat de faptul că inculpata a săvârşit 
faptele ce fac obiectul cauzei prezente în calitate de administrator al părţii 
responsabile civilmente, aceasta fiind, de asemenea, responsabilă de declanşarea 
procesului penal şi implicit de generarea de cheltuieli judiciare. 

Hotărârea primei instanţe va fi desfiinţată, în parte, şi cu privire la obligarea la 
cheltuieli judiciare, iar în rejudecare se va majora cuantumul acestora de la suma de 
300 lei, la suma de 2.800 lei (2.500 lei + 300 lei), pentru judecata în fond. 

Având în vedere cele reţinute anterior, dar şi împrejurarea că examinarea din 
oficiu a hotărârii primei instanţe nu a relevat şi alte motive de reformare a ei, curtea 
va înlătura dispoziţiile contrare prezentei decizii din apel şi va menţine celelalte 
dispoziţii ale hotărârii de fond. 

Văzând şi prevederile art. 192 al. 3 cod pr. penală, curtea va constata că toate 
cheltuielile judiciare din faza procesuală a apelului, vor rămâne în sarcina statului. 

Dosar nr. 13847/118/2011 
Decizia penală nr. 92/P/20.07.2012 
Judecător redactor Viorica Lungu  
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          17. Trafic de droguri de risc. Inlăturarea aplicării art. 148 lit. c 
Cod procedură penală în lipsa unor indicii sau date care să contureze 
bănuiala că inculpatul ar pregăti săvârşirea de noi infracţiuni. 

 
In speţă, este prezent cazul de arestare prev. de art.148 alin.1 lit. f cod pr.penală, fiind 

îndeplinite cumulativ cerinţele impuse de acest text de lege, întrucât în sarcina inculpatului s-a 
reţinut că ar fi comis infracţiuni pentru care legea prevede pedeapsa închisorii mai mare de 4 
ani şi există date că lăsarea în libertate a acestuia prezintă pericol concret pentru ordinea 
publică, în raport de natura şi gravitatea faptei, împrejurările şi modalitatea concretă în care ar 
fi acţionat. 

Nu poate fi trecută cu vederea starea de insecuritate ce ar putea fi generată în 
comunitate, de lăsarea în libertate a celor acuzaţi de săvârşirea unor astfel de fapte, precum şi 
neîncrederea în autorităţile judiciare dacă s-ar afla că persoane bănuite de comiterea acestora 
ar fi cercetate în libertate. 

Analizând măsura preventivă şi din perspectiva art.5 paragraf.1 din CEDO, astfel cum a 
fost reflectată în jurisprudenţa CEDO, se consideră că protejarea libertăţii individuale 
împotriva ingerinţelor arbitrare ale autorităţilor nu trebuie să stânjenească eforturile organelor 
judiciare de administrare a probelor în scopul aflării adevărului, câtă vreme există motive 
verosimile de a bănui că inculpatul a săvârşit fapta penală pentru care este cercetat. 

 
Art.148 alin. 1, lit. f Cod procedură penală 

Art. 2 alin. 1 din Legea nr. 143/2000 
Art. 5, par. 1 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului 

 
 Prin încheierea nr. 180/14.11.2012, Tribunalul Constanţa a dispus 
următoarele: 

 „În baza art. 1491 alin 10 Cod procedură penală, admite propunerea de 
arestare preventivă formulată de DIICOT – Serviciul Teritorial Constanţa 
împotriva inculpatului I.A.. 

În baza art. 143 şi art. 148 lit c) şi f) Cod procedură penală, dispune arestarea 
preventivă a inculpatului I.A. (născut in Republica Moldova, domiciliat în 
Bucureşti) pe o perioadă de 29 de zile, de la 14 noiembrie 2012 până la 12 
decembrie 2012 inclusiv. 

Dispune emiterea de îndată a mandatului de arestare preventivă. 
Măsura se comunică potrivit dispoziţiilor legale. 
În baza art. 192 alin 3 Cod procedură penală cheltuielile judiciare avansate 

de stat rămân în sarcina acestuia.” 
Pentru a pronunţa această încheiere, prima instanţă a reţinut următoarele: 
„Prin adresa nr. D/P/2012 din 14 11 2012, DIICOT – Serviciul Teritorial 

Constanţa a solicitat luarea măsurii arestării preventive faţă de inculpatul I.A., pe o 
perioadă de 29 de zile, începând cu data de 14.11.2012  şi până la data de 
12.12.2012. 

În motivarea propunerii, DIICOT arată că inculpatul este cercetat sub 
aspectul săvârşirii infracţiunii de trafic de droguri de risc, prev. de art. 2 alin.1 din 
Legea nr. 143/2000, constând în aceea că a deţinut în scopul vânzării şi a pus în 
vânzare, la data de 13 11 2012, o cantitate de 151,5 grame de cannabis, plantă prev 
în tabelul nr II anexă la Legea nr 143/2000. 



 126

Ca situaţie de fapt, s-a reţinut că la data de 09.11.2012 un agent de poliţie 
judiciară din cadrul BCCO s-a sesizat din oficiu cu privire la faptul că numitul 
,,A”, persoană neidentificată, deţine şi pune în vânzare cannabis cu preţul de 70 lei 
gramul în cluburile din Constanţa şi Bucureşti. S-a mai reţinut că persoana primea 
cannabis-ul printr-o firmă de coletărie şi îl depozita într-un loc neidentificat din 
Bucureşti. 

Prin ordonanţa din 12.11.2012 a fost autorizat investigatorul sub acoperire 
M.I. şi colaboratorul sub acoperire P.I. să culeagă date şi informaţii cu privire la 
săvârşirea infracţiunii cercetate, şi să procure droguri de la făptuitor sau de la 
persoanele din anturajul acestuia. 

În noaptea de 13/14 11 2012, orele 20,00, investigatorul şi colaboratorul s-au 
întâlnit cu învinuitul I.A. în Bucureşti, la restaurantul M.D. D., unde au convenit ca 
învinuitul să vândă o cantitate de aprox. 200 grame cannabis cu preţul de 45 lei/g. 

Învinuitul a predat o pungă din material plastic transparent în care se afla o 
substanţă vegetală de culoare oliv, afirmând că reprezintă o mostră din cantitatea 
de 200 grame. Colaboratorul sub acoperire i-a arătat învinuitului suma de bani pe 
care urma să o primească în schimbul drogurilor, respectiv 8000 lei, după care 
acesta a plecat spunând că se duce după droguri şi se va întoarce în 30 de minute. 

În jurul orei 21,00 învinuitul s-a întors şi a solicitat colaboratorului să îl 
însoţească în zona Unirii pentru a aduce drogurile. În jurul orei 21,45 cei doi s-au 
întors, învinuitul având asupra sa trei pungi din material plastic transparent în care 
se aflau fragmente vegetale uscate de culoare verde oliv cu miros şi aspect specific 
de cannabis. 

Poliţiştii din cadrul BCCO care supravegheau întâlnirea au constatat 
săvârşirea infracţiunii flagrante, descoperind în autoturismul Opel Astra utilizat de 
învinuit, sub scaunul şoferului, o cantitate de aprox 150 grame cannabis ambalată 
în trei pungi din plastic transparent. 

Potrivit adresei nr 2414086/14.11.2012 a Laboratorului de Analiză şi Profil 
al Drogurilor, fragmentele vegetale aflate în cele trei pungi reprezintă cannabis. 

Cu ocazia constatării infracţiunii flagrante, inculpatul a afirmat că ar fi 
cumpărat cannabisul cu suma de 7000 lei; ulterior inculpatul nu a mai dat 
declaraţii. 

DIICOT apreciază că în cauză există probe din care rezultă săvârşirea 
infracţiunii de trafic de droguri de risc, şi că se confirmă cazul prev de art. 148 lit f) 
Cod procedură penală, pedeapsa prevăzută de lege fiind mai mare de 4 ani iar 
lăsarea inculpatului în libertate prezentând pericol pentru ordinea publică. 

Se apreciază că pericolul concret pentru ordinea publică este evident, având 
în vedere gravitatea faptei săvârşite, dată de natura substanţei deţinute, cantitatea 
relativ mare a acesteia, efectele nocive pentru sănătatea persoanelor ce urmau să 
consume această substanţă. Prin lăsarea în libertate a inculpatului s-ar induce în 
comunitate o stare de insecuritate generată de temerea justificată că inculpatul 
poate face trafic de droguri şi obţine venituri considerabile fără ca organele 
judiciare să ia măsuri ferme de combatere a acestui fenomen infracţional, şi că în 
acest mod şi-ar putea relua activitatea infracţională.  

Examinând actele şi lucrările dosarului de urmărire penală, 
tribunalul reţine următoarele: 



 127

În dosar există probe şi indicii temeinice, în sensul art. 143 Cod 
procedură penală, din care rezultă presupunerea rezonabilă că inculpatul I.A. a 
realizat acte materiale ce pot întruni elementele constitutive ale infracţiunii de 
trafic de droguri de risc, prev. de art.2 alin.1 din Legea nr. 143/2000, pedeapsa 
prevăzută de lege fiind mai mare de 4 ani, fiind astfel întrunită această condiţie 
legală cu privire la posibilitatea luării măsurii arestării preventive. 

Astfel, din conţinutul mijloacelor probatorii aflate la dosar rezultă că, în 
urma contactului telefonic dintre colaboratorul sub acoperire şi inculpat, acesta din 
urmă l-a invitat pe colaborator să se deplaseze la Bucureşti, indicându-i locaţia 
restaurantului M.D. din cartierul D., urmând ca acolo să-i vândă cantitatea de 
aproximativ 200 grame cannabis contra sumei de 45 lei/gram. 

În urma deplasării investigatorului şi colaboratorului sub acoperire la 
locaţia indicată, s-a constatat că aceştia s-au întâlnit cu numitul ,,A” (identificat 
ulterior ca fiind I.A.), care în prima etapă le-a înmânat o folie cu o cantitate mică 
de substanţă vegetală cu aspect şi miros de cannabis, iar în a doua etapă le-a 
înmânat trei folii conţinând cca 150 grame substanţă vegetală, despre care s-a 
stabilit că reprezintă cannabis. În schimbul acestei cantităţi de cannabis inculpatul 
a solicitat remiterea sumei de 8000 lei, verificând în prealabil dacă investigatorul 
sub acoperire are în posesie suma de bani solicitată. 

Tribunalul reţine că aceste activităţi, astfel cum au fost reţinute în esenţă, 
se circumscriu actelor materiale ale infracţiunii de trafic de droguri de risc. 

În ce priveşte apărarea inculpatului potrivit căreia nu se dovedeşte 
existenţa probelor şi indiciilor temeinice de săvârşire a unei fapte prevăzute de 
legea penală, întrucât acestea ar fi fost obţinute în mod ilegal de către organul de 
urmărire penală prin încălcarea dispoziţiilor art. 68 alin 2 cod procedură penală, 
tribunalul o va înlătura ca nefondată, întrucât din interpretarea mijloacelor de 
probă, în acest cadru procesual, nu rezultă existenţa, din partea organelor judiciare 
şi a colaboratorului sub acoperire,  a  actelor de determinare a inculpatului să 
săvârşească fapta de trafic de droguri.  

Potrivit art. 68 alin 2 Cod procedură penală, ,,Este oprit a determina o 
persoană să săvârşească sau să continue săvârşirea unei fapte penale, în scopul 
obţinerii de probe”.  

Determinarea unei persoane să săvârşească sau să continue săvârşirea 
unei fapte penale, ca noţiune, este similară celei de instigare.  

Acţiunea de determinare presupune ca persoana determinată/instigată, în 
speţă inculpatul I.A., să nu fi avut anterior intenţia de a săvârşi fapta respectivă, 
sau să nu fi luat propria hotărâre de a continua această faptă. 
 Datele dosarului relevă faptul că organele judiciare aveau informaţii despre 
o presupusă activitate de distribuire de droguri în cluburile din Constanţa şi 
Bucureşti, de către numitul ,,A”, mai înainte ca colaboratorul sub acoperire să ia 
legătura cu acesta. Informaţiile culese de organul de urmărire penală se conturează 
a fi conforme cu realitatea, din moment ce, în urma contactului telefonic dintre 
colaboratorul sub acoperire şi inculpat, a rezultat că acesta are disponibilă la 
vânzare o cantitate relativ mare de cannabis, vehiculându-se cantitatea de aprox 
300 grame. Prin urmare, se conturează că inculpatul luase hotărârea de a săvârşi 
fapte ce pot fi definite ca trafic de droguri, mai înainte de a lua contact cu 
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colaboratorul sub acoperire, şi astfel nu se confirmă că ar fi fost determinat de 
acesta la săvârşirea faptei. Indiciile temeinice în sensul că inculpatul a luat 
hotărârea de a vinde droguri de risc în mod independent de activităţile organelor 
judiciare (direct sau prin intermediul colaboratorului sub acoperire) rezultă şi din 
modul prudent de acţiune al inculpatului – care denotă o practică, experienţă în 
acest sens – precum şi din faptul că inculpatul, dacă nu ar fi fost deja implicat în 
activitatea de trafic de cannabis, nu ar fi avut conexiunile necesare pentru a putea 
procura de îndată o cantitate relativ mare de cannabis (după presupusa instigare din 
partea colaboratorului), pe care la rândul său să o ofere la vânzare acestuia. 

În ce priveşte cea de-a doua teză a textului invocat, şi anume dacă organele 
judiciare l-au determinat pe I.A. să continue săvârşirea faptei de vânzare a cantităţii 
de cca 150 grame cannabis,  tribunalul reţine că nici această situaţie nu se 
confirmă, întrucât din probele dosarului rezultă că inculpatul a fost cel care a avut 
iniţiativa tuturor etapelor întâlnirii la D.: solicitarea ca colaboratorul să se 
deplaseze la Bucureşti, locul întâlnirii, oferirea mostrei, deplasarea în zona Unirii 
pentru a intra în posesia cannabisului, toate acestea nefiind provocate şi impuse 
direct sau indirect de organele judiciare, ci fiind stabilite independent de către 
inculpat.   

În ce priveşte existenţa unuia sau mai multora dintre cazurile prevăzute de 
art. 148 Cod procedură penală, imperativ necesare pentru a se putea lua măsura 
arestării preventive, tribunalul reţine următoarele: 
 În dosar se conturează existenţa cazului prevăzut de art. 148 lit c) Cod 
procedură penală, constând în aceea că există date din care rezultă că inculpatul se 
va implica în noi fapte penale de acelaşi gen; aceste date rezultă din următoarele 
împrejurări de fapt:  

- informaţiile confirmate prin flagrantul finalizat, potrivit cărora inculpatul 
I.A. desfăşura deja, anterior zilei de 13 11 2012, activităţi de distribuire de droguri;  

- modalitatea ,,profesionistă” de luare a contactului cu investigatorul şi 
colaboratorul sub acoperire, măsurile de prevedere luate (oferirea unei mostre 
pentru a nu exista neînţelegeri cu privire la calitatea drogurilor, solicitarea de a 
vedea suma de bani anterior, faptul că nu a deţinut de la început asupra lui 
cannabisul, ci s-a deplasat ulterior pentru a-l lua din zona Unirii, faptul că a 
disimulat drogurile sub scaunul maşinii) 

- imprejurarea că inculpatul a intrat în posesia drogurilor în zona Unirii, în 
timp ce domiciliază în sectorul 5 (altă zonă), rezultând că a luat contact cu altă/alte 
persoane de la care a preluat cantitatea de cannabis, prin urmare desfăşoară astfel 
de activităţi în colaborare cu alte persoane; 

- împrejurarea că inculpatul nu a fost dispus să indice nici un aspect care să 
conducă organele judiciare la descoperirea şi stoparea activităţii de 
procurare/distribuire de cannabis în legătură cu faptele sale.  
  Tribunalul reţine că toate aceste aspecte coroborate conduc la concluzia că 
inculpatul are o implicare importantă, sub aspect intenţional/decizional, în traficul 
de droguri, că nu a luat hotărârea de a renunţa la acest mod de a-şi procura venituri, 
că are în continuare conexiunile care să-i permită implicarea pe viitor în fapte de 
acelaşi gen, conexiuni pe care s-a ferit să le divulge, chiar dacă aceasta i-ar fi adus 
un beneficiu procesual/penal important. În acelaşi timp, actele dosarului conturează 
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greutatea deosebită cu care organele judiciare intră în posesia unor informaţii 
privind traficul de droguri, şi greutatea cu care documentează astfel de fapte, 
aspecte conştientizate şi de inculpat, care astfel se poate considera la adăpost de 
legea penală dacă ia suficiente măsuri de prevedere. Se mai constată şi sumele mari 
de bani vehiculate în traficul de droguri (în cazul de faţă 8000 lei – care înseamnă 
cca 6 salarii medii lunare pe economie) sume obţinute prin eforturi facile, în doar 
câteva ore, de natură a ,,stimula” inculpatul în continuarea unor noi fapte de acelaşi 
gen.  
    În ce priveşte împrejurarea că DIICOT nu a invocat, în mod formal, printre 
cazurile prevăzute la art. 148, pe cel de la lit c), tribunalul reţine că 
temeinicia/netemeinicia propunerii de arestare preventivă se analizează în raport cu 
actele dosarului, instanţa nefiind limitată sub acest aspect de aprecierile scrise sau 
verbale ale parchetului; prin urmare, în măsura în care un caz de arestare 
preventivă se conturează în dosar, instanţa este obligată să-l analizeze din oficiu.  

Tribunalul reţine că în cauză se confirmă şi existenţa cazului prevăzut de 
art. 148 lit f) Cod procedură penală, în prezenţa căruia se poate dispune luarea 
măsurii arestării preventive. 

Pericolul concret pentru ordinea publică, în cazul în care inculpatul ar fi 
lăsat în libertate, rezultă din cantitatea, natura substanţelor traficate şi efectul 
dăunător asupra sănătăţii persoanelor care consumă astfel de substanţe periculoase, 
întrucât publicul ar avea percepţia că organele judiciare abilitate să ia măsuri ferme 
de preîntâmpinare şi combatere a acestui fenomen infracţional nu au capacitatea de 
a acţiona ferm, şi astfel oricine poate trafica droguri şi poate vinde astfel de 
substanţe deosebit de periculoase; de asemenea, pericolul concret pentru ordinea 
publică constă în starea de insecuritate a cetăţenilor  luând la cunoştinţă că o 
persoană cercetată pentru infracţiuni grave, despre care există probe şi indicii că 
pune în circulaţie în mod repetat droguri de risc,  fiind lăsat în libertate, ar putea 
relua activitatea infracţională.  

O a doua componentă a pericolului concret pentru ordinea publică, 
percepută de societate, constă în aceea că prin activităţile ilicite referitoare la 
droguri, sunt acumulate sume mari de bani, care sunt folosite pentru finanţarea 
altor fapte ilicite –uneori dintre cele extrem de periculoase – pentru întărirea şi 
perfecţionarea modalităţilor infracţionale (procurarea de autoturisme, echipamente 
care să faciliteze diverse infracţiuni) astfel fenomenul infracţional în general fiind 
din ce în ce mai greu de descoperit, de dovedit şi de sancţionat, iar securitatea 
cetăţeanului fiind din ce în ce mai mult prejudiciată.  

Din punct de vedere al scopului măsurii preventive şi al oportunităţii 
acesteia, în sensul art. 136 alin 1 Cod procedură penală, tribunalul reţine că 
urmărirea penală se află la început, informaţiile din dosar conduc la necesitatea 
identificării unor alte persoane în legătură cu fapta inculpatului, precum şi a 
originii şi modalităţii de procurare a cannabisului (prin firme de coletărie) 
persoanele respective conturându-se ca fiind cunoscute de inculpat, acesta având 
posibilitatea de a lua contact direct sau indirect cu ele având în vedere poziţia sa 
procesuală. 

Se apreciază că o altă măsură preventivă mai puţin restrictivă de drepturi 
este ineficientă în actualul stadiu procesual, când sunt indicii despre existenţa unor 
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participanţi la acte infracţionale ce nu au fost încă identificaţi, astfel încât nu s-ar 
putea stabili obligaţii concrete şi eficiente în sarcina inculpatului.    

În raport cu art. 5 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului şi art. 23 
din Constituţie, măsura lipsirii de libertate a unei persoane se poate dispune atunci 
când există motive verosimile că s-a săvârşit o infracţiune sau există motive 
temeinice de a se crede în posibilitatea săvârşirii unei noi infracţiuni, fiind necesară 
astfel apărarea ordinii publice, a drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, desfăşurarea 
în bune condiţii a procesului penal.” 

Împotriva acestei încheieri, în termen legal, a declarat recurs inculpatul 
I.A., criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie, pentru motivele expuse pe 
larg în practicaua prezentei decizii, solicitând admiterea recursului, casarea 
încheierii recurate şi rejudecând, să se dispună revocarea măsurii arestării 
preventive faţă de inculpat. 

  La Curtea de Apel Constanţa, cauza a fost înregistrată sub numărul 
13173/118/2012. 

Examinând încheierea recurată în raport de criticile aduse şi sub toate 
aspectele prev. de art. 3856 alin. 3 cod pr. penală, curtea constată că recursul 
declarat de inculpatul I.A. este fondat, însă nu pentru criticile formulate, ci pentru 
considerentele care urmează a fi analizate: 

Astfel, potrivit prev. art. 1491 alin.1 şi 10 din cod pr.penală, judecătorul 
poate dispune arestarea preventivă a inculpatului dacă sunt întrunite condiţiile 
prev. de art.143 cod pr.penală şi există vreunul dintre cazurile prev. de art.148 cod 
pr.penală, când consideră că, în interesul urmăririi penale, este necesară această 
măsură preventivă. 

În cauză, curtea reţine, contrar celor susţinute de inculpat, că din probele 
administrate până în această fază a urmăririi penale, rezultă presupunerea 
rezonabilă în sensul art. 68 ind.1 rap. la art.143 alin.1 cod pr.penală, respectiv că, 
la data de 09 11 2012 un agent de poliţie judiciară din cadrul BCCO s-a sesizat din 
oficiu cu privire la faptul că numitul ,,A”, persoană neidentificată, deţine şi pune în 
vânzare cannabis cu preţul de 70 lei gramul în cluburile din Constanţa şi Bucureşti. 
S-a mai reţinut că persoana primea cannabis-ul printr-o firmă de coletărie şi îl 
depozita într-un loc neidentificat din Bucureşti. 

Curtea are în vedere următoarele mijloace de probă: procesele verbale 
încheiate de investigatorul sub acoperire M.I. la data de 12.11.2012 şi 13.11.2012; 
procesul verbal de constatare a săvârşirii infracţiunii flagrante încheiat la data de 
13.11.2012 de către poliţiştii delegaţi în cauză; adresa cu nr. 2414086/14.11.2012 a 
Laboratorului de Analiză şi Profil al Drogurilor Constanţa.   

Fapta presupus a fi săvârşită de inculpat este sancţionată de lege cu pedeapsa 
închisorii de la 3 ani la 15 ani pentru infracţiunea prev. de art. 2 alin. 1 din Legea 
nr. 143/2000. 

Studiind actele şi lucrările dosarului instanţa constată că, în speţă, este 
prezent cazul de arestare prev. de art.148 alin.1 lit. f cod pr.penală, astfel cum 
corect a apreciat şi instanţa fondului, fiind îndeplinite cumulativ cerinţele impuse 
de acest text de lege, întrucât în sarcina inculpatului s-a reţinut că ar fi comis 
infracţiuni pentru care legea prevede pedeapsa închisorii mai mare de 4 ani şi 
există date că lăsarea în libertate a acestuia prezintă pericol concret pentru ordinea 
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publică, în raport de natura şi gravitatea faptei, împrejurările şi modalitatea 
concretă în care ar fi acţionat, constând în faptul că, în urma contactului telefonic 
dintre colaboratorul sub acoperire şi inculpat, acesta din urmă l-a invitat pe 
colaborator să se deplaseze la Bucureşti, indicându-i locaţia restaurantului M.D. 
din cartierul D., urmând ca acolo să-i vândă cantitatea de aproximativ 200 grame 
cannabis contra sumei de 45 lei/gram. 

În urma deplasării investigatorului şi colaboratorului sub acoperire la locaţia 
indicată, s-a constatat că aceştia s-au întâlnit cu numitul ,,A” (identificat ulterior ca 
fiind I.A.), care în prima etapă le-a înmânat o folie cu o cantitate mică de substanţă 
vegetală cu aspect şi miros de cannabis, iar în a doua etapă le-a înmânat trei folii 
conţinând cca 150 grame substanţă vegetală, despre care s-a stabilit că reprezintă 
cannabis. În schimbul acestei cantităţi de cannabis inculpatul a solicitat remiterea 
sumei de 8000 lei, verificând în prealabil dacă investigatorul sub acoperire are în 
posesie suma de bani solicitată. 

Nu poate fi trecută cu vederea starea de insecuritate ce ar putea fi generată în 
comunitate, de lăsarea în libertate a celor acuzaţi de săvârşirea unor astfel de fapte, 
precum şi neîncrederea în autorităţile judiciare dacă s-ar afla că persoane bănuite 
de comiterea acestora ar fi cercetate în libertate. 

Concluzionând, curtea constată că măsura arestării preventive dispusă de 
tribunal este pe deplin justificată, fiind conformă cu prev.art.143 cod pr.penală rap. 
la art.148 alin.1 lit.f cod pr.penală şi cu scopul instituit de art.136 cod pr.penală în 
sensul că privarea de libertate se impune pentru buna desfăşurare a procesului 
penal. 

Analizând măsura preventivă şi din perspectiva art.5 paragraf.1 din 
CEDO, astfel cum a fost reflectată în jurisprudenţa CEDO, curtea consideră 
că protejarea libertăţii individuale împotriva ingerinţelor arbitrare ale 
autorităţilor nu trebuie să stânjenească eforturile organelor judiciare de 
administrare a probelor în scopul aflării adevărului, câtă vreme există motive 
verosimile de a bănui că inculpatul a săvârşit fapta penală pentru care este 
cercetat. 

De subliniat că recurentul beneficiază în continuare de prezumţia de 
nevinovăţie până la pronunţarea unei hotărâri definitive de condamnare. 

Critica recursului inculpatului este întemeiată doar cu privire la greşita 
reţinere de către instanţa fondului a cazului de arestare prev. de art. 148 lit. c 
cod procedură penală, având în vedere că împrejurările de fapt enumerate nu 
reprezintă date că inculpatul pregăteşte săvârşirea unei noi infracţiuni. 

Drept urmare, curtea, în baza art. 38515 pct. 2 lit. d C. Pr. Pen. va 
admite recursul formulat de inculpatul I.A. împotriva încheierii nr. 
180/14.11.2012 pronunţată de Tribunalul Constanţa în dosarul nr. 
13173/118/2012. 

În baza art. 38517 alin. 2 C. Pr. Pen., va casa în parte încheierea penală 
recurată şi, rejudecând, va înlătura aplicarea dispoziţiilor art. 148 alin. 1 lit. c 
C. pr. pen. din încheierea recurată şi din mandatul de arestare preventivă nr. 
204/14.11.2012 emis de Tribunalul Constanţa. 
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Va menţine celelalte dispoziţii ale încheierii penale recurate. 
În baza art. 192 alin. 3 C. Pr. Pen., cheltuielile judiciare avansate de stat 

vor rămâne în sarcina acestuia. 
Dosar nr. 13173/118/2012 

Incheierea penală nr. 1031/P/16.11.2012 
Judecător redactor Maria Uzună 
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