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DREPT PENAL ŞI PROCESUAL PENAL 
 
 
 
 
 
          1. Instigare la săvârşirea unei infracţiuni de omor. Neîndeplinirea cerinţelor 
legale pentru a se lua măsura arestării preventive a inculpaţilor.  

  
 Potrivit prevederilor art.25 Cod Penal, instigatorul este acea persoană care, cu intenţie, 
determină o altă persoană să săvârşească o faptă prevăzută de legea penală. 
 Conform textului de lege menţionat, pentru a se putea reţine calitatea de instigator, este absolut 
necesar ca actele de instigare, asumate conştient, să determine pe cel instigat să ia hotărârea de a 
săvârşi fapta de natură penală la care este instigat, indiferent dacă, ulterior, nu mai pune în executare 
hotărârea iniţială, se desesizează sau împiedică producerea rezultatului urmărit de instigator. 
 Dacă actele de instigare nu reuşesc să-l determine pe cel insigat să ia hotărârea de punere în 
executare a faptei penale, ne aflăm în faţa unei instigări nereuşite, care nu este pedepsită de legea 
penală, întrucât nu este îndeplinită una din cerinţele textului încriminator, şi anume determinarea, 
cerinţă care generează pericolul social specific infracţiunii şi justifică antrenarea răspunderii penale. 
 Potrivit prevederilor art.30 Cod Penal, participantul la săvârşirea unei fapte prevăzute de legea 
penală, nu se pedepseşte dacă în cursul executării şi mai înainte de descoperirea faptei, împiedică 
consumarea acesteia. 

 
Art.25 şi 30 Cod Penal  

Art.681 Cod Penal 
Art.143 Cod Penal 

Art.143, 148 şi 1491 Cod procedură penală 

 
 Prin încheierea de şedinţă nr.25 din 27.02.2013, pronunţată de Tribunalul 
Constanţa în dosarul penal nr.2449/118/2013, s-a dispus, în temeiul prevederilor art.1491 
cod procedură penală, respingerea propunerii de arestare preventivă, formulată de 
Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanţa, privind pe inculpaţii V.L. şi S.D.L., ca 
nefondată. 
 În baza art.189 cod procedură penală, s-a dispus avansarea din fondurile 
Ministerului Justiţiei în favoarea Baroului Constanţa, a sumei de 100 lei, pentru avocat 
M.S. 
 S-a constatat faptul că rămân în sarcina statului cheltuielile judiciare avansate de 
acesta în cauză. 
 Pentru a se pronunţa în sensul celor menţionate, tribunalul a reţinut în  esenţă, 
următoarele; 
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 În susţinerea propunerii de arestare preventivă parchetul a invocat următoarele 
aspecte: 

„Analizând materialul probator de la dosarul cauzei rezultă că inculpaţii au 
îndemnat persoanele instigate să săvârşească infracţiunea de omor calificat, sugerându-le 
mai întâi ideea săvârşirii acestei fapte şi ulterior plăcându-i să accepte acea idee şi să 
treacă la realizarea ei. 

Prin activitatea infracţională a inculpaţilor materializată prin actele de la dosarul 
cauzei, rezultă că aceştia au făcut să nască în mintea persoanelor instigate R.S. şi G.G. 
hotărârea de a săvârşi fapta de omor, realizând în acest fel cauzalitatea psihică care 
precede şi însoţeşte, apoi cauzalitatea fizică adică, efectuarea actelor de executare prin 
care se săvârşeşte fapta. Aceştia, prin contribuţia lor au generat şi realizat latura 
subiectivă din conţinutul infracţiunii de omor calificat, astfel inculpaţii au luat contact cu 
cei instigaţi, respectiv R.S. şi G.G., iar în cazul inculpatului S.D.L. şi cu instigatul B.I., îi 
convinge, le procură şi dă informaţii despre victimă, ceea ce au constituit în esenţă acte 
de pregătire în vederea săvârşirii infracţiunii, iar fără aceste acte materiale contribuţia 
instigatorilor nu s-ar fi putut exterioriza şi ar fi rămas ineficientă. 

Instigarea numiţilor R.S., G.G. şi B.I. a fost operată atât de fiecare inculpat în 
parte, dar şi concomitent şi succesiv faţă de fiecare persoană instigată, sau faţă de doi 
dintre aceştia, legată de aceeaşi infracţiune de omor calificat în dauna aceleiaşi persoane 
vizate, respectiv persoana vătămată V.D.T. 

Inculpaţii V.L. şi S.D.L. pentru a determina persoanele instigate la comiterea 
faptei de omor, le-a insuflat ideea lor de a ucide partea vătămată şi de a accepta acest fapt 
în îndemnuri, insinuări, rugăminţi, argumente şi promisiunea unor sume de bani. 

Instigaţii au acceptat ideea de a ucide pe V.D.T. deci, determinarea acestora a fost 
realizată în mod serios şi concret, aceştia nu au cerut timp de gândire, nu a fost o simplă 
încercare. 

Inculpaţii au comis infracţiunea ce li se reţine în sarcină, atât laolaltă (coinstigare), 
cât şi în mod separat (instigare concurentă), aici remarcând faptul că actele de instigare 
efectuate asupra martorului B.I. nu au reuşit să-1 determine pe acesta, deoarece a respins 
pur şi simplu, cu toate că inculpatul S.D. a încercat de mai multe ori să-1 convingă să 
comită fapta de omor, motivându-se în mai multe moduri şi făcând asigurarea plăţii 
pecuniare. 

Actele de instigare a inculpaţilor au reuşit să determine persoanele instigate R.S. şi 
G.G., acestea au acceptat să săvârşească fapta de omor calificat, acceptarea nefiind 
urmată de un început de executare. 

Astfel, putem spune că motivele (teama, dificultăţi ivite între timp, neonorarea 
unor promisiuni făcute de inculpaţi) şi cauzele pentru care cei instigaţi s-au răzgândii, 
după ce au acceptat propunerea inculpaţilor, nu interesează. 

Pericolul concret pentru ordinea publică rezultă din lezarea valorilor şi relaţiilor 
sociale privind apărarea vieţii şi integrităţii fiinţei umane ceea ce afectează sau 
periclitează ordinea publică cu implicaţii şi rezonanţe negative în rândul colectivităţii. 
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Prin fapta comisă de inculpaţi s-a creat o stare de nelinişte în rândul cetăţenilor din 
zona unde aceştia convieţuiau, precum şi al colectivităţii în care trăia, iar prezenţa 
inculpaţilor în rândul acestora ar provoca o stare de indignare, de dezaprobare publica de 
natură a determina o stare de insecuritate, de a amplifica starea de tensiune în rândul 
publicului sau a unui grup important de persoane, de natură a crea o presiune psihică 
asupra martorilor care au dat sau urmează să dea declaraţii în defavoarea inculpaţilor, 
existând şi riscul de recidivare. 
 Examinand propunerea de arestare formulata faţă de inculpaţi, instanţa 
apreciază că nu poate fi luată măsura arestării preventive pentru instigare neurmată de 
executare la infracţiunea de omor calificat aşa cum a fost reţinută în sarcina acestora, 
pentru următoarele considerente: 
 Instanţa nu neagă faptul că cei doi inculpaţi i-au contactat pe martorii R.S. si G.G. 
pentru a le cere acestora să-l omoare pe soţul inculpatei, V.D., cu care este în proces de 
divorţ.  

De altfel, această împrejurare este descrisă în amănunt de cei doi martori, 
contestată în parte de inculpaţi, in sensul că, ei ar fi dorit doar ca  V.D. să fie bătut şi nu 
s-a pus problema să fie omorât şi că martorii ar fi venit cu această propunere numai că, 
nu este indeplinită o condiţie esenţiala pentru a putea fi reţinută infracţiunea ce li se 
impută inculpaţilor şi anume aceea că activitatea de instigare să fi condus la 
determinarea celor doi instigaţi să comită fapta şi să ia în serios această solicitare. 
 În cazul în care nu există decât simple încercari ale instigatorilor dar care nu au 
creat convingerea celor instigaţi să comită fapta şi nu a existat o determinare propriu 
zisă, acestea nu ar putea fi sancţionate ca o infracţiune de sine stătătoare şi care este 
prevazută la art. 29 Cod Penal. 
 Ori, în cazul de faţă, martorul G.G.  a declarat că I., o altă cunoştinţă a lor, a 
refuzat să intre in combinaţie când a auzit despre ce este vorba, şi împreuna cu S. au 
hotărât să intre în afacerea propusa de D., dar nu ca să îl omoare pe acel bărbat ci doar 
să incerce să câştige ceva bani de la prietena lui D. 
 Martorul B.I. care a fost contactat de inculpatul S.D., a arătat că a realizat ce 
propunere i se face şi că nu este o glumă dupa modul serios în care S.D. vorbea, însă 
realizând starea de pericol l-a refuzat spunându-i să-şi vadă de treabă. 
 Martorul R.S. a relatat ca S. dorea neaparat să-l omoare pe fostul soţ al actualei 
sale prietene, însâ dupa ce au discutat cu el a stabilit împreuna cu G. că nu pot să facă aşa 
ceva şi nici să găsească pe cineva să-l omoare, însa ar putea simula acest lucru pentru a-l 
păcăli pe S. ca să scoata bani de la el. Martorul a mai aratat că a spus despre această 
simulare şi lui I., care a fost de accord să participle şi el pentru a-i lua banii lui Sasu şi 
prietenei lui. 
 Faptul că martorii nu au fost convinşi să ia hotărârea de a ucide pe fostul soţ al 
inculpatei reiese şi din convorbirea telefonică inregistrată de partea vătamată V.D., din 
care reiese că s-a întâlnit cu R.S. şi G.G., că i s-a adus la cunostinţă că soţia lui il vrea 
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mort, i-a oferit detalii legate de propunerea primită de ei (suma de bani oferită, 
modalitatea de ucidere) doar că, în final, se poartă urmatoarea conversaţie : 
 “-R.S.- Femeia nu mai vrea acuma. 
 V.D.-A?!” 
 G.G-Baiat, înţelegi? Deci nu mai suntem cu ia asa. 
 V.D.-Nu asta. 
 C.C. (prietenul ce insoţea pe V.D.) - Voi aţi putea să insistaţi cu băiatul ăsta care e 
cu ea “ bă ia vino ma, încoace, hai să ne vedem am vorbit aşa şi aşa se rezolvă….” 
 - R. - Păi nu e, că ăsta e tot capul acum iînţelegi ?  
 V. - Adică… 
 R. - Omul a zis “ domnule, tu n-ai ce să faci cu alea, nu-ti dăm niciun ban, du-te şi 
fă ce crezi de cuviinţă, nu mă interesează, întelegi?  
 Din aceeaşi conversaţie reiese clar ca ei doreau să folosesca o înregistare a 
convorbirii lor purtată cu ocazia solicitării de a-l omorî pe V.D., însă şi-au dat seama că 
i-ar implica şi pe ei şi atunci neexistând şanse să obţină vreo suma de bani de la inculpaţi, 
l-au contactat pe cel vizat adică pe V.D. 
 Inculpata a declarat în faţa instanţei că le-a cerut celor doi să-l bată pe fostul soţ, 
însa atunci când aceştia au venit cu propunerea de a-l omorî pentru o sumă de bani, a 
lăsat discuţia fără final, însa apoi s-a gândit toată noaptea şi i-a cerut prietenului său să îi 
contacteze şi să le spună că nu mai vrea sa facă nimic. 
 Acest lucru este într-adevăr dovedit cu mesajul transmis la data de 18.02.2013, ora 
19.00, “A cazut totul cand o sa ajung îţi spun...”, dar şi cu declaraţiile şi convorbirea la 
care s-a făcut referire mai sus, în sensul că inculpata a făcut o propunere, însă apoi 
realizând gravitatea, s-a răazgândit. Martorii, la rândul lor, dându-şi seama că ar putea 
obţine pe seama dicuţiei înregistrate cu telefonul o sumă de bani, au părut interesaţi de 
ofertă, dar nu au crezut niciodată în ea ca o vor pune în aplicare. 
 În aceste condiţii, instanţa apreciază că nu există indicii temeinice în sensul art. 
143 C.p.p. pentru a se ajunge la concluzia că demersurile făcute de cei doi inculpaţi pe 
langă alte persoane pot fi considerate acte de instigare, instigare ce presupune 
convingerea unor persoane de a ucide o altă persoană şi nu numai lansarea unei 
propuneri pe care cei instigaţi nu au luat-o în serios decât în scopul de a obţine bani, prin 
şantaj sau prin înşelare de la cei doi instigatori. 
 Instanţa nu va mai analiza şi condiţiile prevăzute de art. 148 lit.f C.p.p., nefiind 
întrunite şi condiţiile art. 143 C.p.p. 
 Prin urmare, nu va lua nicio altă măsură preventivă aşa cum s-a solicitat, având în 
vedere că fapta ce li se reţine la acest moment nu îmbracă forma unei infracţiuni care să 
poată fi pedepsită de lege.” 
 Împotriva încheierii de şedinţă nr.25 din 27.02.2013 a Tribunalului Constanţa a 
declarat recurs, în termen legal, Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanţa, criticând-o 
pentru netemeinicie şi nelegalitate. 
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 În esenţă, parchetul a susţinut că inculpaţii intimaţi V.L. şi S.D.L., în cursul lunii 
februarie 2013, cu intenţie, au determinat pe numiţii R.S. şi G.G., în schimbul unor sume 
de bani, să-l ucidă pe V.D.T., din interes material, că probatoriul administrat până în 
prezent evidenţiază indicii temeinice, în sensul că fiecare dintre cei doi inculpaţi le-au 
insuflat celor instigaţi ideea de a ucide pe partea vătămată prin îndemnuri, insinuări, 
rugăminţi insistente şi promisiunea remiterii unei sume de bani (17.000 euro), iar 
instigaţii au luat în serios propunerea, în condiţiile în care nu au cerut timp de gândire şi 
au cules datele necesare identificării victimei şi al programului cotidian al acesteia. 
Faptul că persoanele instigate nu au trecut la executarea omorului, nu are relevanţă sub 
aspectul reţinerii în sarcina inculpaţilor a indiciilor temeinice privind săvârşirea 
infracţiunii prevăzute de art.25 Cod Penal raportat la art.174-175 lit.a şi b Cod Penal în 
referire la art.29 Cod Penal, faţă de inculpata V.L. şi de art.25 Cod Penal raportat la 
art.174-175 lit.a Cod Penal în referire  la art.29 Cod Penal, faţă de inculpatul S.D.L. 
 În privinţa pericolului concret pentru ordinea publică s-a invocat existenţa lui, 
raportat la modalitatea concretă de comitere a faptei, de valorile şi relaţiile sociale lezate, 
privind apărarea vieţii şi integrităţii fiinţei umane, la rezonanţa negativă în rândul 
colectivităţii şi sentimentelor de indignare şi nelinişte create membrilor societăţii, la 
cuantumul ridicat al pedepsei prevăzute de lege (până la 15  ani închisoare), aspecte ce 
justifică arestarea preventivă a inculpaţilor V.L. şi S.D.L. 
 În concluzie, s-a solicitat admiterea recursului, casarea încheierii atacate şi, în 
rejudecare, să se admită propunerea parchetului dispunându-se arestarea preventivă, pe 
timp de 29 zile, a inculpaţilor, în temeiul art.1491 cod procedură penală în referire la 
art.143 cod procedură penală şi la art.148 alin.1 lit.f cod procedură penală, cerinţele 
legale fiind îndeplinite. 
 Examinând legalitatea şi temeinicia încheierii nr.25 din 29.02.2013 a 
Tribunalului Constanţa, raportat la critica din recursul Parchetului de pe lângă 
Tribunalul Constanţa, la probatoriul administrat în cauză până în prezent, cât şi din 
oficiu, în limitele prevăzute de art.3856 alin.3 Cod procedură penală, Curtea constată 
următoarele : 
 Potrivit prevederilor art.25 Cod Penal, instigatorul este acea persoană care, cu 
intenţie, determină o altă persoană să săvârşească o faptă prevăzută de legea penală. 
 Conform textului de lege menţionat anterior, pentru a se putea reţine calitatea de 
instigator, este absolut necesar ca actele de instigare, asumate conştient, să determine pe 
cel instigat să ia hotărârea de a săvârşi fapta de natură penală la care este instigat, 
indiferent dacă, ulterior, nu mai pune în executare hotărârea iniţială, se desesizează sau 
împiedică producerea rezultatului urmărit de instigator. 
 Dacă actele de instigare nu reuşesc să-l determine pe cel insigat să ia hotărârea de 
punere în executare a faptei penale, ne aflăm în faţa unei instigări nereuşite, care nu este 
pedepsită de legea penală, întrucât nu este îndeplinită una din cerinţele textului 
încriminator, şi anume determinarea, cerinţă care generează pericolul social specific 
infracţiunii şi justifică antrenarea răspunderii penale. 
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 În speţă, analiza probatoriului administrat până în prezent şi cu precădere a 
proceselor-verbale din care rezultă stocarea şi înregistrări audio ale convorbirilor părţii 
vătămate V.D. cu persoanele instigate R.S. şi G.G., declaraţiile persoanelor instigate 
R.S., G.G. şi B.I., declaraţii martori C.C. şi P.M., coroborate cu declaraţiile inculpaţilor 
V.L. şi S.D.L., rezultă că, actele de instigare ale inculpaţilor nu au fost în măsură să-i 
determine pe instigaţi să ia  hotărârea de punere în executare a omorului părţii vătămate 
V.D., lipsind cerinţa legală a determinării la comiterea faptei. 
 Din declaraţiile persoanelor instigate R.S. şi G.G., coroborate cu declaraţiile 
martorului B.I. şi a părţii vătămate V.D., rezultă, cu evidenţă, că propunerea inculpaţilor 
de a o ucide pe victima V.D. nu a fost niciodată luată în considerare şi acceptată ca atare, 
ci privită ca o posibilitate de obţinere a unor sume de bani de la inculpaţi prin şantaj sau 
înşelăciune. Drept urmare, întâlnirile şi convorbirile avute cu inculpaţii, culegerea datelor 
privind identitatea victimei şi programul cotidian al acestuia, prezentarea pistolului ce ar 
fi urmat să constituie arma crimei şi înregistrarea “ofertei” pecuniare şi înştiinţarea 
victimei s-a făcut de cei instigaţi, exclusiv în scopul obţinerii unor avantaje băneşti de la 
inculpaţi şi, ulterior de la victima V.D. 
 În esenţă, curtea reţine că, în mod temeinic prima instanţă a concluzionat, în sensul 
inexistenţei indiciilor temeinice, potrivit prevederilor art.681 Cod Penal, privind 
săvârşirea de către cei doi inculpaţi a faptei de instigare şi implicit lipsa incidenţei 
temeiului prevăzut de art.143 Cod Penal. 
 În altă ordine de idei, aşa cum a reţinut şi prima instanţă, din conţinutul convorbirii 
telefonice purtată de partea vătămată V.D. cu R.S., mesajul transmis de inculpata V.L. 
inculpatului S.D.L., la 18.02.2013 ora 1900 ; A căzut totul, când o să ajung îţi spun….” şi 
declaraţiile date instanţei de inculptată, rezultă că a avut loc o desistare a inculpaţilor, 
anterior datei de 22.02.2013, când s-a început urmărirea penală (Ordonanţa din 
22.02.2013, Dosar nr. 256/P/2013 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa) în 
cauză. 
 Potrivit prevederilor art.30 Cod Penal, participantul la săvârşirea unei fapte 
prevăzute de legea penală, nu se pedepseşte dacă în cursul executării şi mai înainte de 
descoperirea faptei, împiedică consumarea acesteia. 
 Inculpaţii V.L. şi S.D.L., renunţând la instigarea faţă de R.S. şi G.G. la data de 
18.02.2013, mai înainte de începerea urmăririi penale din 22.02.2013, beneficiază de 
cauza de impunitate prevăzută de art.30 Cod Penal, astfel că nu li se mai poate aplica o 
pedeapsă. 
 Încercările celor doi inculpaţi de instigare la săvârşirea unei infracţiuni de omor, se 
constituie în acte premergătoare, care nu sunt însă pedepsite de legea penală în cazul 
infracţiunii pentru care sunt cercetaţi în cauza de faţă, astfel că, din această perspectivă, 
inculpaţilor nu li se poate aplica o pedeapsă. 
 În conformitate cu prevederile art.1491 cod procedură penală, măsura arestării 
preventive a inculpatului poate fi propusă, în cursul urmăririi penale, instanţei, dacă sunt 
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întrunite cumulativ condiţiile prevăzute de art.143  cod procedură penală şi unul din 
cazurile prevăzute de art.148 cod procedură penală. 
 Aşa cum s-a arătat în precedent, la momentul actual, nu există indicii temeinice, în 
sensul art.681 cod procedură penală şi nici probe care să susţină propunerea rezonabilă că 
inculpaţii V.L. şi S.D.L., au săvârşit fapta pentru care sunt cercetaţi în cauză, sau o altă 
faptă prevăzută de legea penală, ori într-o atare situaţie este evidentă lipsa de incidenţă a 
art.143 cod procedură penală. 
 Pentru considerentele menţionate, Curtea, constatând neteminicia criticii din 
recursul parchetului şi că soluţia primei instanţe este legală şi temeinică, întrucât nu sunt 
îndeplinite cerinţele legii pentru a se lua măsura arestării preventive a inculpaţilor 
intimaţi V.L. şi S.D.L., în temeiul prevederilor art.38515 pct.1 lit.b cod procedură penală, 
va respinge ca nefondat recursul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa şi va 
menţine încheierea de şedinţă nr.25 din 27.02.2013 pronunţată de Tribunalul Constanţa 
în dosarul nr.2449/118/2013. 
 În baza art.189 cod procedură penală, onorariul avocatului din oficiu, în sumă de 
200 lei, se avansează din fondurile Ministerului Justiţiei către Baroul Constanţa, pentru 
avocet M.S. 
 În conformitate cu prevederile art.192 alin.3 cod procedură penală, cheltuielile 
judiciare avansate de stat în recurs vor rămâne în sarcina acestuia. 

Dosar nr. 206/36/2013 
Incheierea penală nr. 15/P/27.02.2013 

Judecător redactor Viorica Lungu 
 

 
          2. Infracţiunea de reţinere şi nevărsare a sumelor reprezentând impozite sau 
contribuţii cu reţinere la sursă săvârşită de administratorul societăţii comerciale. 
Circumstanţe atenuante. 

 
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.  

Se impune ca inculpatului să i se aplice o pedeapsă cu închisoarea, urmând a i se reţine 
circumstanţa atenuantă prev. de art. 74 alin. 1 lit. a C. pen., pentru următoarele motive: conduita bună 
a inculpatului anterior comiterii faptei; nu are antecedente penale, a fost implicat în activităţi lucrative, 
în prezent este pensionar, este integrat în societate, este căsătorit, are doi copii. 
 Răspunderea civilă a inculpatului este  reglementată de dispoziţiile Codului Civil, iar nu de cele 
ale dreptului fiscal, dat  fiind că acesta nu este debitor fiscal, motiv pentru care nu se poate realiza o 
combinare a celor două tipuri de răspundere  civilă. Ca atare, nu se pot acorda penalităţi şi dobânzi. 

Infracţiunile prevăzute în Legea nr. 241/2005 sunt, de regulă, infracţiuni de rezultat, care au ca 
urmare producerea unui prejudiciu material constând în taxele, impozitele sau contribuţiile neachitate 
către bugetul de stat. 
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 Acţiunea civilă, conform art. 14 C. Pr. Pen., are drept scop repararea pagubei produsă prin 
săvârşirea infracţiunii, iar repararea pagubei se face într-una din modalităţile prevăzute de art. 14 
alin. 3 lit. a-c C. Pr. Pen. 
 În cazul infracţiunilor prevăzute în Legea nr. 241/2005, acţiunea civilă se exercită de ANAF, în 
calitate de reprezentant al Statului Român, conform H.G. nr. 109/2009 (art. 4 pct. 37 ). 

 
Art. 345 alin. 2 Cod procedură penală 

Art. 14 alin. 3 lit. a-c Cod procedură penală 
Art. 72 Cod penal  

O.G. nr. 9/2000 şi O.G.  nr. 13/2011 

 
Prin sentinţa penala nr. 1349/02.11.2012 pronunţată de Judecătoria Constanţa în 

dosarul nr. 9313/212/2012 s-au hotărât următoarele: 
În baza art. 6 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, art. 74 

alin. 1 lit. a, c Cod penal şi art. 76 alin. 1 lit. e Cod penal şi aplic art.3201 alin.7 C.p.p, 
condamnă pe inculpatul M.I., născut la data de 22.06.1957 în loc.Vîrfu Câmpului, 
jud.Botoşani, la pedeapsa de 1.500 de lei amendă penală, pentru săvârşirea infracţiunii de 
reţinere şi nevărsare a sumelor reprezentând impozite sau contribuţii cu reţinere la sursă, 
în calitate de administrator al SC A.S. S.R.L. 

Atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 63 ind. 1 Cod penal, potrivit 
cărora în dacă se sustrage cu rea-credinţă de la executarea amenzii, instanţa poate înlocui 
această pedeapsă cu pedeapsa închisorii.  

În baza art. 14 si art. 346 Cod procedură penală raportat la art.998-999 Cod civil, 
admite în parte acţiunea civilă formulată de partea civilă Statul Român - Ministerul 
Economiei şi Finanţelor - ANAF prin DGFP Constanţa şi obligă inculpatul la plata către 
partea civilă a sumei de 11.516 lei, cu titlu de despăgubiri civile. 

Respinge restul pretenţiilor civile solicitate de partea civilă. 
În baza art. 11 din Legea nr. 241/2005 raportat la art. 163 Cod procedură penală, 

instituie sechestrul asigurător asupra bunurilor mobile şi imobile, prezente şi viitoare, ale 
inculpatului M.I. şi ale părţii responsabile civilmente SC A.S. SRL Constanţa, până la 
concurenţa cuantumului despăgubirilor civile stabilite. 

În baza art. 13 alin. 1 din Legea nr. 241/2005, la data rămânerii definitive a 
prezentei hotărâri, o copie de pe dispozitivul hotărârii judecătoreşti definitive se 
comunica Oficiului Naţional al Registrului Comerţului.   

În baza art.191 alin.1,3 C.pr.penală obligă inculpatul M.I. în solidar, cu partea 
responsabilă civilmente SC A.S. SRL la plata sumei de 1.000 lei cu titlu de cheltuieli 
judiciare avansate de statul roman. 

Pentru a pronunţa această hotărâre prima instanţă a reţinut că ANAF - Serviciul de 
Inspecţie Fiscală  - Persoane Juridice a efectuat o verificăre fiscală la SC S.C. A.S. SRL 
având următoarele obiective: stabilirea valorii impozitelor şi contribuţiilor cu reţinere la 
sursă, reţinute şi nevirate în cel mult 30 de zile de la scadenţă, scadente la 31.01.2011; 
stabilirea datelor reţinerii precum şi a scadenţei fiecărui impozit şi contribuţie cu reţinere 
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la sursă, din cele scadente la data de 31.01.2011; să se stabilească dacă societatea 
comercială în cauză a avut rulaje creditoare şi debitoare ale conturilor bancare şi de casă 
după momentul scadenţei primului impozit sau contribuţie cu reţinere la sursa, reţinut şi 
nevirată în cel mult 30 de zile de la scadenţă şi care este valoarea acestor rulaje şi ce sold 
prezentau conturile respective la data de 31.01.2011 precum şi la data efectuării 
verificării fiscale, precum şi ce sold prezentau conturile respective la data de 31.01.2011, 
precum şi la data efectuării verificării fiscale 

Prin adresa nr.7399/22.07.2011 şi 20.02.2012, ANAF, DGFP Constanta a 
comunicat organelor de cercetare penală procesul-verbal nr. 6701/20.07.2011. Conform 
celor menţionate în procesul-verbal întocmit, SC A.S. SRL figura la data de 15.07.2011 
cu un debit total de 11516 lei reprezentând contribuţii şi impozite cu reţinere la sursă, 
reţinute şi nevirate in cel mult 30 de zile de la scadenţă, din care: impozit pe salarii - 
4146 lei contribuţia CAS - 3245 lei contribuţia la fondul de şomaj - 359 lei, contribuţia la 
fondul de sănătate - 3766 lei. Totodată, se precizează, că impozitele şi contribuţiile cu 
reţinere la sursă, reţinute până la data de 30.09.2011 şi nevirate în cel mult 30 zile de la 
scadenţă, conform fişei pe plătitor, sunt în valoare totală de 30.083 lei, din care: impozit 
pe salarii - 16948 lei contribuţia CAS - 4685 lei contribuţia la fondul de şomaj - 332 lei 
contribuţia la fondul de sănătate - 8118 lei.  

La procesul verbal a fost ataşată situaţia rulajelor conturilor bancare şi de casă ale 
societăţii după momentul scadenţei primei contribuţii cu reţinere la sursă reţinută şi 
nevirată în cel mult 30 de zile de la scadenţă, astfel cum reiese din evidenţa contabilă a 
societăţii. 

Din verificările efectuate asupra conturilor de casierie şi de bănci, acestea au fost 
debitate cu diverse sume, astfel cum rezultă din fişele de cont ataşate la dosarul cauzei, 
astfel soldul contului de casierie la data de 31.12.2009 era de 53716,91 lei, astfel că 
rezultă faptul că societatea a efectuat plăţi salariale, plata diverşilor furnizori, restituiri 
împrumuturi, credite, din încasările provenind de la clienţi. 

Fiind audiat, inculpatul M.I. a recunoscut săvârşirea faptelor ce i se reţin în sarcină 
şi a declarat că datorită faptului că a procedat la suspendarea activităţii societăţii nu a 
cunoscut împrejurarea că aceste debite continuau să se  producă. 

Prima instanţă a reţinut ca fiind dovedită existenţa faptei, elementele constitutive 
ale infracţiunii, precum şi săvârşirea acesteia de către inculpat. 

În ceea ce priveşte individualizarea pedepsei aplicate inculpatului, instanţa a avut 
în vedere criteriile generale prevăzute de dispoziţiile art. 72 din Codul penal, limitele de 
pedeapsă prevăzute de legea specială, circumstanţele reale ale săvârşirii faptei – deşi 
reţinute, contribuţiile salariaţilor nu au fost virate în bugetul de stat pentru o perioadă 
lungă de timp (4 ani), cu toate că societatea administrată de către inculpat au avut 
încasări, pe care acesta le-a folosit pentru derularea în continuare a activităţii societăţii, 
pentru achitarea salariilor angajaţilor –, circumstanţele personale ale inculpatului – care 
nu este cunoscut cu antecedente penale, este o persoană integrată social, având familie, 
fiind pensionar şi o stare de sănătate precară, suferind de insuficienţă renală cronică a dat 
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dovadă de o conduită procesuală sinceră, recunoscând faptele, observându-se şi scopul 
perpetuării acestei atitudini din partea inculpatului de nevărsare la bugetul de stat a 
impozitelor şi contribuţiilor cu reţinere la sursă, respectiv acela de a nu fi antrenată 
răspunderea penală pentru alte infracţiuni mai grave (acest aspect denotă conştientizarea 
de către inculpat a caracterului penal al faptelor sale, al pasivităţii de care a dat dovadă în 
relaţie cu nevărsarea acestor impozite şi contribuţii), de urmările infracţiunii – impozitele 
şi contribuţiile cu reţinere la sursă sunt reţinute efectiv de la salariaţi, neplata acestora 
având consecinţe negative nu numai pentru bugetul consolidat al statului dar şi pentru 
salariaţii care sunt lipsiţi de măsurile de protecţie socială de care beneficiază prin 
reţinerea şi virarea la stat, din salariul lor, a acestor impozite şi contribuţii;  

De asemenea, instanţa a reţinut în favoarea inculpatului circumstanţele atenuante 
prevăzute de art.74 alin.1 lit. a şi c C.pen., având în vedere conduita bună a inculpatului 
înainte de săvârşirea faptei, aspect reliefat de către fişa de cazier a acestuia precum şi 
atitudinea acestuia după săvârşirea faptei, acesta prezentându-se în faţa autorităţilor 
competente, manifestând o poziţie sinceră pe tot parcursul desfăşurării procesului penal. 

Analizând pretenţiile civile formulate de partea civilă Statul Român, instanţa a 
constatat că în cauza sunt îndeplinite condiţiile pentru angajarea răspunderii civile 
delictuale a inculpatului potrivit art. 998 şi urm. C.civil, astfel faptele acestuia sunt fapte 
ilicite, care au avut ca urmare producerea unui prejudiciu bugetului de stat (existenţa şi 
întinderea acestuia rezultă din mijloacele de probă redate mai sus, respectiv suma de 
11.516 lei reprezintă impozitele şi contribuţiile reţinute şi nevărsate de către SC Adelmar  
Service SRL, şi există legătură de cauzalitate între faptele ilicite si prejudiciul cauzat, iar 
inculpatul a acţionat cu vinovăţie ). 

Instanţa a admis în parte acţiunea civilă formulată de partea civilă Statul Român - 
Ministerul Economiei şi Finanţelor - ANAF prin DGFP Constanţa şi a obligat inculpatul 
la plata către partea civilă a sumei de 11.516 lei, cu titlu de despăgubiri civile. Această 
sumă reprezintă debitul aferent impozitului pe veniturile din salarii, contribuţiei la 
asigurările sociale reţinute de la asiguraţi, contribuţiei la asigurările de sănătate reţinută 
de la salariaţi şi contribuţiei la fondul de şomaj reţinută de la salariaţi – debit principal. 

In ceea ce priveşte cererea părţii civile, Statul Român, de obligare a inculpatului 
la plata accesoriilor, instanţa a considerat ca si in cazul infracţiunilor de evaziune fiscala 
prejudiciul cauzat cuprinde numai echivalentul sumelor datorate bugetului de stat, cu 
excluderea creanţelor accesorii aferente impozitului sau oricărei alte contribuţii, motiv 
pentru care va respinge pretenţiile civile formulate cu acest titlu.   

Acordarea acestor sume nu se justifica în raport de împrejurarea ca partea civila 
nu se afla in posesia unui titlu executoriu, asimilabil titlului de impunere fiscala, care sa 
consfinţească o creanţă certă, lichidă si exigibilă, de natură a îndreptăţi calcularea unor 
creanţe accesorii prin neplata cu întârziere. 

Data la care o asemenea creanţă dobândeşte caracter cert, lichid si exigibil este 
aceea a rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti de condamnare, întrucât în procesul 
penal inculpatul se bucura de prezumţia de nevinovăţie si, prin urmare, nu se poate 
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accepta ca până la acest moment el datorează vreun debit, căruia să i se alăture creanţe 
accesorii specifice răspunderii reglementate prin dreptul fiscal. 

Fiind reglementate de Codul de procedură fiscală, creanţele accesorii nu ar putea 
fi solicitate decât în faza de executare silită, după rămânerea definitivă a hotărârii 
judecătoreşti de condamnare, prevederile speciale în materie neputând fi extinse pe cale 
de analogie unui raport de conflict de natura penala. 

Pe de altă parte, potrivit art.119 C.pr.fiscală, majorările de întârziere care 
constituie obligaţii accesorii reglementate de art.22 C.pr.fisc., se datorează de debitorul 
fiscal care nu este decât contribuabilul – persoană fizică sau juridică. Or, în cazul de 
faţă, calitatea de contribuabil o are persoana juridică – societatea comercială, iar nu 
persoana fizică – administratorul acesteia. Astfel nu se poate susţine că răspunderea 
civilă delictuală a inculpatului se grefează pe un nou tip de răspundere, cea fiscală. 

Singurele sume care ar putea însoţi creanţa principală sunt cele echivalente 
dobânzii legale (care însă nu a fost solicitată în prezenta cauză de către partea civilă), în 
considerarea dispoziţiilor art.1088 din Codul civil, potrivit cărora la obligaţiile care au 
ca obiect o sumă oarecare, daunele interese pentru neexecutare nu pot cuprinde decât 
dobânda legală, pentru care  creditorul nu este ţinut a justifica vreo paguba. 

Adoptarea oricărei soluţii contrare, în considerarea caracterului special al creanţei 
fiscale, s-ar constitui intr-o diferenţă nejustificată de tratament, întrucât unei categorii 
aparte de creditori, printre care şi statul, i s-ar acorda alte sume decât cele acordate în 
mod obişnuit în procesul penal, cu încălcarea flagrantă a principiului egalităţii 
persoanelor în faţa legii şi autorităţilor publice, consfinţit de Constituţie si Legea de 
organizare judiciara (art.2 alin.1 si art.7 din Legea nr.304/2004), astfel că va respinge 
restul pretenţiilor civile solicitate de partea civilă. 

Împotriva sentinţei penale nr. 1349/02.11.2012 pronunţată de Judecătoria 
Constanţa în dosarul nr. 9313/212/2012 au declarat recurs Parchetul de pe lângă 
Judecătoria Constanţa şi partea civilă Statul Român prin ANAF, prin DGFP 
Constanţa. 

Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanţa a criticat individualizarea pedepsei 
aplicate inculpatului, susţinând că pentru atingerea scopului pedepsei este necesară 
aplicarea unei pedepse cu închisoarea, în condiţiile art. 81 C. pen. 

Partea civilă Statul Român prin ANAF prin DGFP Constanţa a criticat neacordarea 
dobânzii şi penalităţilor de întârziere aferente debitului principal. 

Examinând legalitatea şi temeinicia sentinţei penale recurate, prin prisma 
criticilor formulate, dar şi din oficiu, potrivit art. 3856 alin. 3 C. Pr. Pen., Curtea 
constată că recursurile declarate în cauză sunt fondate. 

Prima instanţă a stabilit în mod corect starea de fapt, încadrarea juridică şi vinovăţia 
inculpatului M.I., 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 
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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 perioada 30.11.2005 - 31.12.2009, 
inculpatul M.I., în calitate de administrator la S.C. A.S. S.R.L. Constanţa, a reţinut şi nu 
a vărsat, cu intenţie, în cel mult 30 de zile de la scadenţă, sume reprezentând impozite şi 
contribuţii cu reţinere la sursă, în valoare totală de 11.516 lei din care: impozit pe salarii – 

4164 lei, contribuŃia CAS - 3245 lei, contribuŃia la fondul de şomaj – 359 lei, contribuŃia la 
fondul de sănătate - 3766 lei. 

Curtea reţine că potrivit dispoziţiilor cuprinse în legislaţia financiar-contabilă, 
angajatorii au obligaţia de a reţine şi de a vira la bugetul de stat, din veniturile realizate 
de către angajaţi, următoarele impozite şi contribuţii: contribuţia la fondul de asigurări 
sociale, contribuţia la fondul de şomaj, contribuţia la bugetul asigurărilor de sănătate, 
impozitul pe venitul din salariu. Din procesul verbal din data de 15.07.2011 încheiat de 
DGFP Constanţa – Activitatea de inspecţie Fiscală a rezultat că S.C. A.S. S.R.L. 
Constanţa înregistra următoarele impozite şi contribuţii cu reţinere la sursă neachitate: 
impozit venituri din salarii – 7.282 lei, CAS angajaţi – 4.983 lei, şomaj angajaţi – 655 lei, 
sănătate angajaţi – 10.389 lei. Aceste sume includeau debitul principal, majorările de 
întârziere şi penalităţile de întârziere. 

Sub aspectul individualizării pedepsei aplicate inculpatului M.I., Curtea constată 
că pedeapsa stabilită inculpatului nu corespunde scopului şi funcţiilor pedepsei. 

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.  

Ca mijloc specific de coerciţie penală, de represiune, pedeapsa implică în mod 
necesar o suferinţă (aflecţiune) ce se realizează în timpul executării ei; de asemenea, 
caracterul coercitiv-aflectiv şi retributiv al pedepsei impune ca durata executării să fie 
corelată atât cu gravitatea faptei cât şi cu gradul de periculozitate al infractorului. Funcţia 
coercitiv – aflectivă a pedepsei se realizează prin aptitudinea pedepsei penale de a se 
manifesta ca o măsură cu caracter represiv supunându-l pe inculpat la o suferinţă morală 
prin privaţiune de libertate. 

Pedeapsa nu reprezintă numai un mijloc de constrângere a infractorului, dar şi un 
mijloc de reeducare al acestuia; totodată, pedeapsa se aplică în scopul prevenirii 
săvârşirii de noi infracţiuni atât de condamnat cât şi de către ceilalţi destinatari ai legii 
penale. 

Prevenirea săvârşirii de noi infracţiuni nu se rezumă numai la împiedicarea 
condamnatului de a repeta alte încălcări ale legii penale, dar şi atenţionarea celorlalţi 
destinatari ai legii penale de a nu comite astfel de încălcări, fiind  astfel satisfăcute atât 
scopul imediat cât şi scopul mediat al pedepsei . Nu se poate vorbi de scopul preventiv al 
pedepsei înţelegând prin aceasta numai dezideratul împiedicării condamnatului de a 



 15

săvârşi noi infracţiuni, ignorându-se valenţele educative şi intimidante ale pedepsei 
pronunţate, faţă de ceilalţi membri ai societăţii. 

Reeducarea sau îndreptarea condamnatului constă în aptitudinea pedepsei de a 
înlătura relele convingeri şi deprinderi ale acestuia şi în inocularea unor valenţe 
comportamentale în strictă concordanţă cu cerinţele de respectare a dispoziţiilor cuprinse 
în normele de drept penal . 

În ce priveşte pericolul social concret al infracţiunii săvârşite de inculpatul M.I., 
Curtea reţine că acesta este suficient de ridicat, pentru a justifica aplicarea unei pedepse 
cu închisoarea. Inculpatul a reţinut şi nu a vărsat la bugetul de stat impozite şi contribuţii 
în valoarea totală de 11.516 lei, iar fapta acestuia se întinde pe o durată mare de timp, ce 
arată ignorarea constantă de către inculpat a prevederilor legislaţiei fiscale; debitul 
reţinut în sarcina inculpatului este aferent perioadei 30.11.2005 - 31.12.2009, astfel că 
inculpatul a stat în pasivitate o mare perioadă de timp fără a achita obligaţiile fiscale.  

Gradul de pericol social al faptei inculpatului trebuie apreciat şi în raport de larga 
răspândire a acestui gen de fapte, constatându-se un număr crescut de astfel de 
infracţiuni, în care societăţile comerciale nu îşi achită pentru perioade mari de timp 
impozitele şi contribuţiile cu reţinere la sursă, în acest fel fiind afectat semnificativ 
bugetul general consolidat al statului, în compunerea căruia intră bugetul de stat, bugetul 
asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, bugetul centralizat al unităţilor 
administrativ-teritoriale, bugetul Trezoreriei Statului, bugetele instituţiilor publice 
autonome, bugetele instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul de stat. 

Acest gen de fapte destabilizează echilibrul bugetar şi afectează categorii largi de 
persoane care sunt beneficiare ale fondurilor din bugetul de stat, bugetul asigurărilor 
sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, cum ar fi sănătatea sau şomajul. 

Proliferarea şi perpetuarea acestor infracţiuni impune şi o reacţie proporţională a 
organelor judiciare, pentru a se asigura prevenţie specială, scop urmărit prin aplicarea 
pedepsei. 

Ca atare, Curtea apreciază că se impune ca inculpatului M.I. să i se aplice o 
pedeapsă cu închisoarea, urmând a i se reţine în continuare circumstanţa atenuantă prev. 
de art. 74 alin. 1 lit. a C. pen., pentru motivele indicate de prima instanţă: conduita bună 
a inculpatului anterior comiterii faptei; curtea reţine că inculpatul M.I. nu are antecedente 
penale, a fost implicat în activităţi lucrative, în prezent este pensionar, este integrat în 
societate, este căsătorit, are doi copii. 

Inculpatului M.I. i se va aplica o pedeapsă de 2 luni închisoare, urmând a se 
suspenda condiţionat executarea pedepsei, în condiţiile art. 81 C. pen. Curtea apreciază, 
în raport de persoana inculpatului, că scopul pedepsei aplicate inculpatului poate fi atins 
fără executarea acesteia, întrucât acesta dispune de resursele personale necesare pentru a 
conştientiza necesitatea respectării valorilor sociale ocrotite de legea penală. 

În referire la accesoriile aferente debitului principal, în mod corect prima instanţă a 
stabilit că partea civilă nu este îndreptăţită la neacordarea obligaţiilor fiscale accesorii 
debitului principal. 
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 Curtea reţine că răspunderea civilă a inculpatului este  reglementată de dispoziţiile 
Codului Civil, iar nu de cele ale dreptului fiscal, dat  fiind că aceasta nu este debitor fiscal, 
motiv pentru care nu se poate realiza o combinare a celor două tipuri de răspundere  
civilă. Ca atare, nu se pot acorda penalităţi şi dobânzi pentru motivele ce urmează a fi 
expuse în continuare. 

Infracţiunile prevăzute în Legea nr. 241/2005 sunt, de regulă, infracţiuni de 
rezultat, care au ca urmare producerea unui prejudiciu material constând în taxele, 
impozitele sau contribuţiile neachitate către bugetul de stat. 
 În ipoteza săvârşirii unor infracţiuni prevăzute în Legea nr. 241/2005 există 
posibilitatea, ca de altfel în cazul oricărei infracţiuni de rezultat, exercitării acţiunii civile 
alăturat acţiunii penale în cadrul procesului penal. 
 Acţiunea civilă, conform art. 14 C. Pr. Pen., are drept scop repararea pagubei 
produsă prin săvârşirea infracţiunii, iar repararea pagubei se face într-una din 
modalităţile prevăzute de art. 14 alin. 3 lit. a-c C. Pr. Pen. 
 În cazul infracţiunilor prevăzute în Legea nr. 241/2005 acţiunea civilă se exercită 
de ANAF, în calitate de reprezentant al Statului Român, conform H.G. nr. 109/2009 ( art. 
4 pct. 37 ). 
 În practică se constată, ca şi în speţa de faţă, că în cererile de constituire de parte 
civilă, în cazul infracţiunilor de evaziune fiscală, ANAF solicită pe lângă taxele, 
impozitele sau contribuţiile neachitate către bugetul de stat şi dobânzile, penalităţile de 
întârziere şi majorările de întârziere aferente obligaţiilor principale, astfel cum sunt 
prevăzute de Codul de Procedură Fiscală. 

În art. 119 alin. 1 din Codul de procedură Fiscală, în redactare actuală, se prevede 
că, pentru neachitarea la termenul de scadenţă de către debitor a obligaţiilor de plată, se 
datorează după acest termen dobânzi şi penalităţi de întârziere.  

În art. 120 alin. 1 se prevede că „dobânzile se calculează pentru fiecare zi de 
întârziere, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data 
stingerii sumei datorate inclusiv”. Nivelul dobânzii este de 0,04% pentru fiecare zi de 
întârziere şi poate fi modificat prin legile bugetare anuale. 

În art. 1201 alin. 1 se arată că „plata cu întârziere a obligaţiilor fiscale se 
sancţionează cu o penalitate de întârziere datorată pentru neachitarea la scadenţă a 
obligaţiilor fiscale principale”, iar cuantumul acestora este prevăzut în alineatul 2. 
 Dobânzile şi penalităţile de întârziere se datorează cumulat şi se stabilesc prin 
decizii întocmite în condiţiile aprobate prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de 
Administrare Fiscală. 

Conform art. 1241, majorările de întârziere, prin excepţie de la prevederile art. 119 
alin. (1) şi art. 120^1, se datorează pentru neachitarea la termenul de scadenţă de către 
debitor a obligaţiilor de plată datorate bugetelor locale. 

Pentru a stabili în ce măsură se pot acorda dobânzile, penalităţile de întârziere şi 
majorări de întârziere aferente obligaţiilor principale este necesar a examina principiile 
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care stau la baza rezolvării acţiunii civile alăturate acţiunii penale în cadrul procesului 
penal. 
 Este acceptat că acţiunea civilă alăturată acţiunii penale în cadrul procesului penal 
se soluţionează după regulile aplicabile răspunderii civile delictuale, chiar dacă 
săvârşirea infracţiunii este în legătură cu alt tip de răspundere civilă, cum ar fi, de 
exemplu, răspunderea contractuală. 
 Dacă persoana fizică sau juridică doreşte să exercite acţiunea civilă în cadrul 
procesului penal trebuie să accepte rezolvarea acţiunii civile potrivit regulilor răspunderii 
civile delictuale prevăzute în art. 998 – 1003 C. Civ. În cazul în care persoana 
prejudiciată doreşte rezolvarea acţiunii civile conform regulilor stabilite pentru alte tipuri 
de răspundere civile, are posibilitatea de a se adresa instanţei civile pentru repararea 
pagubei, astfel cum se prevede în art. 19 alin. 1 C. Pr. Pen. 
 Aceleaşi reguli acceptate ca aplicabile în cazul în care persoana prejudiciată are 
drept de opţiune între răspunderea civilă delictuală şi răspunderea contractuală trebuie 
considerat că sunt aplicabile atunci când persoana prejudiciată are drept de opţiune între 
răspunderea civilă delictuală şi răspunderea fiscală. 
 Angajarea răspunderii fiscale intervine în conformitate cu regulile instituite de 
Codul de Procedură Fiscală şi aceste reguli nu por fi combinate cu principiile ce 
guvernează răspunderea civilă delictuală, dat fiind deosebirile de esenţă dintre acestea. 
Pentru a evidenţia diferenţele dintre cele două tipuri de răspundere civilă este necesar a 
examina noţiunile specifice dreptului fiscal, care individualizează acest tip de răspundere 
civilă şi care nu pot fi aplicate răspunderii civile delictuale. 

Raportul de drept procedural  fiscal cuprinde drepturile şi obligaţiile ce revin 
părţilor,potrivit legii, pentru îndeplinirea modalităţilor prevăzute pentru stabilirea, 
exercitarea şi stingerea drepturilor şi obligaţiilor părţilor din raportul de drept material 
fiscal, iar subiectele raportului de juridic fiscal sunt statul, unităţile administrativ-
teritoriale, contribuabilul, precum şi alte persoane care dobândesc drepturi şi obligaţii în 
cadrul acestui raport. Debitorul este contribuabilul persoană fizică ori juridică sau orice 
altă entitate fără personalitate juridică ce datorează impozite, taxe, contribuţii şi alte 
sume bugetului general consolidat, în condiţiile legii, iar creditorul este Statul reprezentat 
de Ministerul Finanţelor prin ANAF şi unităţile sale teritoriale (art. 16, 17 din Codul de 
Procedură Fiscală). 

Naşterea creanţelor şi obligaţiilor fiscale are loc în momentul în care, potrivit legii, 
se constituie baza de impunere care le generează, dacă prin lege nu se prevede altfel (art. 
23). 

Impozitele, taxele, contribuţiile şi alte sume datorate bugetului general consolidat 
se stabilesc: a) prin declaraţie fiscală,  în condiţiile art. 82 alin. (2) şi art. 86 alin. (4); b) 
prin decizie emisă de organul fiscal, în celelalte cazuri. (art. 85 din Codul de Procedură 
Fiscală ).  

Colectarea creanţelor fiscale se face în temeiul unui titlu de creanţă sau al unui 
titlu executoriu, după caz, iar titlul de creanţă este actul prin care se stabileşte şi se 
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individualizează creanţa fiscală, întocmit de organele competente sau de persoanele 
îndreptăţite, potrivit legii (art. 110 din Codul de Procedură Fiscală). 

Din prezentarea succintă a acestor noţiuni specifice răspunderii fiscale curtea 
opinează în sensul imposibilităţii aplicării unora dintre prevederile legale ce 
reglementează răspunderea fiscală în cazul acţiunii civile exercitate în cadrul procesului 
penal, în referire la repararea prejudiciului cauzat prin săvârşirea unor infracţiuni de 
evaziune fiscală. 

Răspunderea fiscală presupune existenţa unor raporturi juridice de drept fiscal, a 
unor creanţe fiscale stabilite în condiţiile Codului de Procedură Fiscală, iar executarea 
poate fi pornită în baza unui titlu de creanţă, pe când în cazul răspunderii civile delictuale 
raportul juridic ia naştere prin săvârşirea unei fapte ilicite cauzatoare de prejudicii şi 
dreptul de creanţă este stabilit, în lipsa convenţiei părţilor, de instanţa de judecată, iar nu 
printr-o declaraţie a contribuabilului sau o decizie de impunere a organului fiscal. 

În cazul infracţiunilor prevăzute în Legea nr. 241/2005, de cele mai multe ori, 
inculpatul (persoana împotriva căreia se exercită acţiunea civilă) nu are calitatea de 
debitor fiscal, potrivit regulilor prevăzute în Codul de Procedură Fiscală, aşa cum este şi 
în cazul de faţă. Debitor fiscal, aşa cum am arătat, este contribuabilul persoană fizică ori 
juridică sau orice altă entitate fără personalitate juridică ce datorează impozite, taxe, 
contribuţii şi alte sume bugetului general consolidat, dar în practică se constată că 
inculpatul a săvârşit infracţiunea de evaziune fiscală în calitate de administrator al unei 
societăţi comerciale, societate comercială care deţinea calitatea de debitor fiscal. 

În condiţiile în care inculpatul nu are calitatea de debitor fiscal, nu îi sunt 
aplicabile regulile răspunderii fiscale. Inculpatul este ţinut să repare prejudiciul cauzat 
prin săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, dar acesta nu datorează obligaţiile 
bugetare propriu-zise, nefiind debitor fiscal, ci echivalentul acestora. Atât timp cât 
inculpatul nu datorează obligaţiile bugetare propriu-zise, care reprezintă obligaţiile 
fiscale principale, acesta nu poate fi obligat nici la plata obligaţiile fiscale accesorii 
(dobânzi, penalităţi de întârziere, majorări de întârziere). Obligaţiile fiscale accesorii sunt 
datorate de debitorul fiscal numai în cazul neplăţii obligaţiile fiscale principale scadente 
stabilite potrivit Codului de procedură Fiscală, ceea ce nu este cazul în situaţia exercitării 
acţiunii civile în cadrul procesului penal. 

Nu s-ar putea susţine că prin acordarea cumulată a dobânzilor, penalităţilor de 
întârziere şi majorărilor de întârziere se urmăreşte acoperirea integrală a  prejudiciului 
creat bugetului de stat, cu motivarea că obligaţiile fiscale ar fi trebuit achitate la data 
scadenţei, iar unul dintre principiile răspunderii civile delictuale este cel al reparării 
integrale  a prejudiciului cauzat prin fapta ilicită. 

Majorările de întârziere şi penalităţile de  întârziere nu reprezintă modalităţi de 
acoperire a prejudiciului cauzat prin neplata la termen a obligaţiilor fiscale principale, ci 
aceste instituţii specifice răspunderii fiscale constituie sancţiuni pentru neplata la termen, 
independent de producerea vreunui prejudiciu prin întârzierea la plată. Prejudiciul creat 
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prin neplata la termen a obligaţiilor fiscale este acoperit prin obligarea debitorului la 
plata dobânzii. 

Astfel, în cadrul procesului penal, ANAF este îndreptăţită la acordarea dobânzii 
aferente debitului principal, dar nu dobânda prevăzută de dreptul fiscal (pentru 
argumentele deja arătate), ci dobânda prevăzută de O.G. nr. 9/2000 privind dobânda în 
materie civilă sau O.G. nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie şi 
penalizatoare pentru obligaţii băneşti, precum şi pentru reglementarea unor măsuri 
financiar-fiscale în domeniul bancar, în funcţie de periaoda pentru care se va acorda 
dobânda legală. 

Acordarea dobânzii este posibilă, deoarece, în cazul săvârşirii unei fapte ilicite, 
autorul faptei ilicite este de drept în întârziere şi datorează dobânda, conform art. 1088 
vechiul Cod Civil, aplicabil în cauză. De asemenea, ANAF ar putea solicita, alternativ, 
actualizarea cu rata inflaţiei a sumelor reprezentând obligaţia principală, în acest fel 
asigurându-se respectarea principiului reparării integrale  a prejudiciului cauzat prin fapta 
ilicită. 

Dobânda, majorările de întârziere şi penalităţile de  întârziere nu pot fi acordate 
nici pentru motivul că acestea sunt prevăzute de Codul de Procedură Fiscală pentru 
obligaţii certe, lichide şi exigibile, pe când în cazul acţiunii civile exercitate în cadrul 
procesului penal obligaţia de plată a inculpatului devine certă, lichidă şi exigibilă doar la 
data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti, astfel că nu s-ar putea acorda 
majorările de întârziere şi penalităţile de  întârziere pentru o dată anterioară rămânerii 
definitive a hotărârii judecătoreşti . 

În concluzie, curtea apreciază că nu se pot acorda dobânda, majorările de întârziere 
şi penalităţile de  întârziere prevăzute de Codul de Procedură Fiscală, în cazul acţiunii 
civile exercitate în cadrul procesului penal de către ANAF, în vederea acoperirii pagubei 
cauzate prin săvârşirea unor infracţiuni de rezultat prevăzute în Legea nr. 241/2005. 

În cauză partea civilă a solicitat acordarea dobânzii fiscale prevăzută de O.G. nr. 
92/2003. Această solicitarea urmăreşte acoperirea prejudiciului produs prin neplata la 
termen a unei datorii băneşti, în considerarea dispoziţiilor art. 1088 din vechiul Cod Civil 
potrivit cu care „la obligaţiile care au de obiect o sumă oarecare, daunele-interese pentru 
neexecutare nu pot cuprinde decât dobânda legală, afară de regulile speciale în materie 
de comerţ, de fidejusiune şi societate. Aceste daune-interese se cuvin fără ca creditorul să 
fie ţinut a justifica despre vreo pagubă”. 

Chiar dacă partea civilă a solicitat acordarea dobânzii în cuantumul prevăzut de 
legislaţia fiscală, este posibilă acordarea dobânzii legale, întrucât relevantă este poziţia 
părţii civile de a solicita daunele moratorii; acordarea dobânzii legală nu înseamnă 
pronunţarea asupra unei cereri care nu a făcut obiectul acţiunii civile, deoarece obiectul 
cererii îl constituie acordarea daunelor moratorii, referirea la dispoziţiile din legislaţia 
fiscală sau cele generală interesând cuantumul dobânzii; ambele tipuri de dobândă 
asigură repararea prejudiciului creat prin neplata la termen a obligaţiei băneşti,  ceea ce le 
diferenţiază fiind cuantumul. 
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În consecinţă, Curtea concluzionează că nu se pot acorda dobânzile, penalităţile de 
întârziere şi majorările de întârziere prevăzute de legislaţia fiscală, dar se justifică 
acordarea dobânzii legale aferente debitului principal în cuantum de 11.516 lei, până la 
achitarea efectivă a debitului. La calcularea dobânzii legale se vor avea în vedere 
dispoziţiile O.G. nr. 9/2000 şi O.G.  nr. 13/2011, ţinând seama de perioada cât fiecare 
dintre actele normative au fost în vigoare - O.G. nr. 9/2000 până la data de 31.08.2011 şi 
O.G.  nr. 13/2011 pentru perioada ulterioară. 

În consecinţă, recursul Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanţa este fondat, în 
ceea ce priveşte individualizarea pedepsei, iar  recursul părţii civile Statul Român prin 
ANAF prin DGFP Constanţa sub aspectul neacordării dobânzii legale aferente debitului 
principal. 

Pentru aceste considerente, în baza art. 38515 alin.1 pct.2 lit. d cod procedură 
penală, Curtea va admite recursurile formulate de Parchetul de pe lângă Judecătoria 
Constanţa şi partea civilă Statul Român prin ANAF prin DGFP Constanţa împotriva 
sentinţei penale nr. 1349/02.11.2012 pronunţată de Judecătoria Constanţa în dosarul nr. 
9313/212/2012. 

Se va casa, în parte, sentinţa penală nr.1349/02.11.2012 pronunţată de Judecătoria 
Constanţa în dosar nr. 9313/212/2012 şi, rejudecând, în baza art. 6 din Legea nr. 
241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 cod penal, art.74 alin.1 lit. a cod penal şi art.76 
alin.1 lit. e cod penal şi art.3201 alin.7 cod procedură penală va fi condamnat inculpatul 
M.I. la pedeapsa de 2 luni închisoare. 

În baza art.71 alin.2 cod penal se va aplica inculpatului M.I. pedeapsa accesorie a 
interzicerii drepturilor prev. de art.64 alin.1 lit.a teza a II-a şi lit.b cod penal. 

În baza art.81 cod penal se va dispune suspendarea condiţionată a executării 
pedepsei de 2 luni închisoare. 

În baza art.82 cod penal se va stabili termen de încercare de 2 ani şi 2 luni termen 
compus din durata pedepsei la care se adaugă un interval de 2 ani. 

În baza art.359 cod procedură penală se va atrage atenţia inculpatului M.I. asupra 
dispoziţiilor art.83 cod penal, privind revocarea suspendării executării pedepsei. 

În baza art.71 alin.5 cod penal se va dispune suspendarea executării pedepsei 
accesorii pe durata termenului de încercare. 

În baza art.14 cod procedură penală şi art.346 cod procedură penală în ref. la art.998 - 
999 cod civil va fi obligat inculpatul la plata către partea civilă Statul Român prin ANAF prin 
DGFP Constanţa a dobânzii legale aferentă sumei de 11.516 lei, până la achitarea efectivă a 
debitului. 

Se vor menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei primei instanţe care nu sunt contrare 
prezentei decizii. 

În baza art.192 alin.3 cod procedură penală cheltuielile judiciare avansate de stat  vor 
rămâne în sarcina statului. 

Dosar nr. 9313/212/2012 
Decizia penală nr. 233/P/22.03.2013 

Judecător redactor Marius Damian Mitea 
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          3. Cerere de revizuire. Infracţiuni de aderare la un grup infracţional 
organizat. Instigare la introducerea în ţară de droguri de risc. Rejudecarea cauzei 
datorită pronunţării de hotărâri judecătoreşti contradictorii. 

 
Potrivit definiţiei date de art. 2 lit. a din Legea nr. 39/2003, grupul infracţional organizat este 

acel 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. Acelaşi act normativ 
incriminează faptele de iniţiere sau constituire a unui grup infracţional organizat, respective de 
aderare sau sprijinire sub orice formă a unui astfel de grup (art. 7 alin. 1). Aşadar, una dintre condi-
ţiile primordiale de existenţă a unui grup infracţional organizat o reprezintă cea referitoare la numărul 
minim de membri (3). În speţă, sentinţa penală nr. 471/22.12.2009 a Tribunalului Constanţa a stabilit 
definitiv că trei dintre potenţialii membri ai grupului nu se fac vinovaţi de comiterea infracţiunii 
prevăzute de art. 7 din Legea nr. 39/2003, pe când, prin sentinţa penală nr. 175/28.04.2011 a 
Tribunalului Constanţa, s-a reţinut existenţa grupului infracţional organizat, din moment ce l-a 
condamnat pe cel de-al patrulea posibil membru şi sub aspectul infracţiunii prevăzute de art. 7 din 
Legea nr. 39/2003.  

În acest context, se apreciază că este vădită existenţa a două hotărâri definitive care nu se pot 
concilia, fiind incident cazul prev. de art. 394 alin. 1 lit. e C. pr. pen. 

Rejudecarea cauzei trebuie efectuată de prima instanţă, întrucât dispoziţiile art. 405 alin. 1 C. 
pr. pen. prevăd că după admiterea în principiu a cererii de revizuire, rejudecarea cauzei se face potrivit 
regulilor privind judecarea în primă instanţă. În faţa primei instanţe nu a existat o rejudecare a cauzei, 
aşa încât procedura judiciară trebuie reluată tot în faţa primei instanţe. Instanţa de apel nu ar putea 
substitui integral faza de judecată care ar fi trebuit să aibă loc în primă instanţă, deoarece o astfel de 
soluţie ar determina eliminarea artificială a unui grad de jurisdicţie, în defavoarea intereselor 
procesuale ale părţilor, pentru care legislaţia procesuală prevede parcurgerea a 3 grade de jurisdicţie 
în acest caz. 

 
Art. 2 lit. a din Legea nr. 39/2003 

Art. 404 alin. 3 Cod procedură penală 
Art. 394 alin. 1 lit. e Cod procedură penală 

 
Prin sentinţa penală nr. 423/05.10.2012 pronunţată de Tribunalul Constanţa în 

dosarul nr. 10559/118/2012 s-a dispus în baza art. 403 C. pr. pen. respingerea ca 
inadmisibilă a cererii de revizuire formulată de condamnatul T.M. 

În baza art. 192 alin. 2 C. pr. pen. a fost obligat condamnatul la plata sumei de 50 
lei cu titlu de cheltuieli judiciare către stat. 

Pentru a pronunţa această soluţie, prima instanţă a reţinut că  prin rechizitoriul nr. 
365/D/P/2009 din 26.10.2009, D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Constanţa a dispus 
trimiterea în judecată a inculpaţilor: T.S., T.I., E.C.S., D.S. 

  Prin acelaşi rechizitoriu, faţă de T.M. a fost disjunsă cauza, cu consecinţa formării 
unui dosar nou, în cadrul căruia sus-numitul să fie cercetat sub aspectul infracţiunilor de 
aderare la un grup infracţional organizat, prevăzută de art. 7 din Legea nr. 39/2003, trafic 
de droguri de risc, prevăzută de art. 2 alin. 1 din Legea nr. 143/2000, şi instigare la 
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introducerea în ţară de droguri de risc, prevăzută de art. 25 C. pen. rap. la art. 3 alin. 1 
din Legea nr. 143/2000. Principalul motiv al soluţiei de disjungere l-a reprezentat faptul 
că T.M. nu fusese încă audiat în legătură cu faptele cercetate, existând date că acesta se 
sustrăgea de la urmărirea penală. 

Cauza disjunsă a fost înregistrată sub numărul de dosar 429/D/P/2009 al 
D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Constanţa, iar prin rechizitoriul din 05.05.2010 a fost 
trimis în judecată şi T.M., sub aspectul infracţiunilor de:aderare la un grup infracţional 
organizat, prevăzută de art. 7 din Legea nr. 39/2003, trafic de droguri de risc, prevăzută 
de art. 2 alin. 1 din Legea nr. 143/2000, şi  instigare la introducerea în ţară de droguri de 
risc, prevăzută de art. 25 C. pen. rap. la art. 3 alin. 1 din Legea nr. 143/2000, toate cu 
aplic. art. 33 lit. a C. pen. 

Prin sentinţa penală nr. 175/28.04.2011, Tribunalul Constanţa – Secţia penală l-a 
condamnat pe T.M. pentru toate infracţiunile reţinute acestuia. 

T.M. a început executarea pedepsei în 13.11.2011, potrivit datelor comunicate de 
administraţia locului de deţinere. 

Prin decizia nr. 22/P/29.02.2012, Curtea de Apel Constanţa – Secţia penală şi 
pentru cauze penale cu minori şi de familie a respins, ca nefondată, cererea inculpatului 
T.M. de a fi repus în termenul de apel şi, totodată, a respins ca tardiv apelul declarat de 
acesta împotriva sentinţei penale nr. 175/28.04.2011 a Tribunalului Constanţa – Secţia 
penală. 

Prin decizia nr. 2521/08.08.2012, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia penală 
a respins, ca nefondat, recursul declarat de T.M. împotriva deciziei date în apel. 

Prin urmare, soluţia de condamnare a inculpatului T.M. pentru infracţiunea 
prevăzută de art. 7 din Legea nr. 39/2003 este definitivă.  

În cererea de revizuire formulată la data de 2 iulie 2012 T.M. arată că nu se face 
vinovat de săvârşirea infracţiunilor de aderare la grup infracţional, terorism, trafic de 
droguri pentru care a fost arestat preventiv în Anglia, doreşte să i se prezinte probele 
acuzării şi să fie chemat spre a da declaraţii şi să fie rejudecat. 

Prin sentinţa penală nr. 471/22.12.2009, Tribunalul Constanţa – Secţia penală, în 
baza „art. 11 pct. 1 lit. a” rap. la art. 10 alin. 1 lit. a C. proc. pen., i-a achitat pe inculpaţii 
T.S., T.I. şi E.C. S., în ceea ce priveşte infracţiunea prevăzută de art. 7 din Legea nr. 
39/2003. T.I. a fost achitat şi pentru organizarea şi conducerea operaţiunii de introducere 
în ţară a drogurilor de risc, prevăzută de art. 10 în referire la art. 3 alin. 1 din Legea nr. 
143/2000, tot în virtutea „art. 11 pct. 1 lit. a” rap. la art. 10 alin. 1 lit. a C. proc. pen.  

S-a constatat că revizuientul condamnat T.M. nu invocă nici un motiv ce se poate 
circumscrie cazurilor limitativ prevăzute de art. 394 alin. 1 C. proc. pen. 

Împotriva sentinţei penale nr. 423/05.10.2012 pronunţată de Tribunalul 
Constanţa în dosarul nr. 10559/118/2012 au declarat apel Parchetul de pe lângă 
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de 
Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Constanţa şi 
revizuientul T.M., care au criticat greşita respingere a cererii de revizuire, în condiţiile 
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în care există două hotărâri definitive care nu se pot concilia; s-a mai criticat omisiunea 
primei instanţe de a se pronunţa asupra cererii de revizuire formulată de Direcţia de 
Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial 
Constanţa. 

Examinând sentinţa penală apelată prin prisma criticilor formulate de 
apelanţi, precum şi din oficiu, conform art. 378 C. Pr. Pen.,  Curtea constată că 
ambele apeluri formulate sunt fondate.  

Pentru a aprecia asupra existenţei cazului de revizuire prev. de art. 394 alin. 1 lit. e 
C. pr. pen. privind existenţa a două sau mai multe hotărâri judecătoreşti definitive care 
nu se pot concilia este necesar a se expune parcursul procesual al celor două cauze în 
care au fost pronunţate hotărârile judecătoreşti contradictorii. 

Astfel, prin rechizitoriul nr. 365/D/P/2009 din 26.10.2009 al D.I.I.C.O.T. - Ser-
viciul Teritorial Constanţa a dispus trimiterea în judecată a inculpaţilor: 

• T.S., sub aspectul infracţiunilor de: 
- aderare la un grup infracţional organizat, prevăzută de art. 7 din Legea nr. 

39/2003; 
- trafic de droguri de risc, prevăzută de art. 2 alin, 1 din Legea nr. 143/2000 şi 
- introducere în ţară de droguri de risc, art. 3 alin. 1 din Legea nr. 143/2000, toate 

cu aplic, art, 33 lit. a C. pen., 
• T.I., sub aspectul infracţiunilor de: 
- iniţiere a unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 7 din Legea nr. 

39/2003 şi 
- trafic de droguri de risc, prevăzută de art. 2 alin. 1 din Legea nr. 143/2000, 

ambele cu aplic. art. 33 lit. a C. pen., 
• E.C. S., sub aspectul infracţiunilor de: 
- iniţiere a unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 7 din Legea nr. 

39/2003 şi 
- trafic de droguri de risc, prevăzută de art. 2 alin. 1 din Legea nr. 143/2000, 

ambele cu aplic. art. 33 lit. a C. pen., şi 
• D.S., sub aspectul infracţiunii de trafic de droguri de risc, prevăzută de art. 2 alin. 1 

din Legea nr. 143/2000. 
Prin acelaşi rechizitoriu, faţă de T.M. a fost disjunsă cauza, cu consecinţa formării 

unui dosar nou, în cadrul căruia sus-numitul să fie cercetat sub aspectul infracţiunilor de 
aderare la un grup infracţional organizat, prevăzută de art. 7 din Legea nr. 39/2003, trafic 
de droguri de risc, prevăzută de art. 2 alin. 1 din Legea nr. 143/2000 şi instigare la 
introducerea în ţară de droguri de risc, prevăzută de art. 25 C. pen. rap. la art. 3 alin. 1 
din Legea nr. 143/2000. Principalul motiv al soluţiei de disjungere l-a reprezentat faptul 
că T.M. nu fusese încă audiat în legătură cu faptele cercetate, existând date că acesta se 
sustrăgea de la urmărirea penală. 

Cauza disjunsă a fost înregistrată sub numărul de dosar 429/D/P/2009 al 
D.I.I.C.O.T. - Serviciul Teritorial Constanţa, iar prin rechizitoriul din 05.05.2010 a fost 
trimis în judecată şi T.M., sub aspectul infracţiunilor de: 

- aderare la un grup infracţional organizat, prevăzută de art. 7 din Legea nr. 
39/2003, 
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- trafic de droguri de risc, prevăzută de art. 2 alin. 1 din Legea nr. 143/2000, 
- instigare la introducerea în ţară de droguri de risc, prevăzută de art. 25 C. :pen. 

rap. la art. 3 alin. 1 din Legea nr. 143/2000, toate cu aplic. art. 33 lit. a C. pen. 
Ca stare de fapt, s-a reţinut, în esenţă, că, în vara anului 2009, T.I. şi E.C. S. au 

iniţiat constituirea unui grup infracţional organizat, la care aveau să adere T.S. şi T.M. şi 
în obiectivul căruia intra desfăşurarea de operaţiuni ilicite cu droguri de risc, în sensul 
introducerii în ţară şi al vânzării pe piaţa internă a unor cantităţi de rezină de cannabis. 
De altfel, în ziua de 02.10.2009 s-a şi reuşit prinderea succesivă în flagrant a inculpaţilor 
E.C. S., T.I. şi T.S., în parcarea aferentă complexului City Park Mall din Constanţa, 
ultimul dintre cei menţionaţi având asupra sa cantitatea de aproximativ 1 kg rezină de 
cannabis, adusă în România din Spania. 

Rechizitoriul nr. 365/D/P/2009 din 26.10.2009 al D.I.I.C.O.T. - Serviciul Teritorial 
Constanţa a fost înregistrat pe rolul Tribunalului Constanţa sub nr. 11265/118/2009, în 
timp ce rechizitoriul din 05.05.2010 al D.I.I.C.O.T. - Serviciul Teritorial Constanţa a fost 
înregistrat pe rolul Tribunalului Constanţa sub nr. 5604/118/2010. 

Prin sentinţa penală nr. 471/22.12.2009 pronunţată de Tribunalul Constanţa în 
dosarul nr. 11265/118/2009 s-a dispus în baza art. 11 pct. 1 lit. a rap. la art. 10 alin. 1 lit. 
a C. proc. pen. achitarea inculpaţilor T.S., T.I. şi E.C. S., în ceea ce priveşte infracţiunea 
prevăzută de art. 7 din Legea nr. 39/2003. T.I. a fost achitat şi pentru organizarea şi 
conducerea operaţiunii de introducere în ţară a drogurilor de risc, prevăzută de art. 10 în 
referire la art. 3 alin. 1 din Legea nr. 143/2000, tot în virtutea „art. 11 pct. 1 lit. a" rap. la 
art. 10 alin. 1 lit. a C. proc. pen. Pentru restul infracţiunilor, cei 4 inculpaţi au primit 
pedepse cu închisoarea, în final aceştia având de executat: 
 - T.S. - 3 ani închisoare, cu aplic. art. 861 C. pen.; 
 - T.I.- 2 ani şi 9 luni închisoare, cu aplic. art. 861 C. pen.; 
 - E.C. S. - 2 ani şi 9 luni închisoare, cu aplic. art. 861 C.pen.; 
 - D.S. - 2 ani închisoare, cu aplic. art. 81 C. pen. 

Prin decizia penală nr. 7/P/25.01.2011, Curtea de Apel Constanţa - Secţia penală şi 
pentru cauze penale cu minori şi de familie a admis apelul declarat de D.I.I.C.O.T. - 
Serviciul Teritorial Constanţa, dispunând, între altele: 

- schimbarea temeiului achitării inculpaţilor T.S., T.I. şi E.C. S. pentru infracţiunea 
prevăzută de art. 7 din Legea nr. 39/2003, din art. 11 pct. 1 lit. a rap. la art. 10 alin. 1 lit. 
a C. proc. pen., în art. 11 pct. 2 lit. a rap. la art. 10 alin. 1 lit. d C. proc. pen.; 

- schimbarea încadrării juridice a faptei reţinute inculpatului T.I., din art. 10 în 
referire la art. 3 alin. 1 din Legea nr. 143/2000, în art. 25 C. pen. rap. la art. 3 alin. 1 din 
Legea nr. 143/2000; 

- condamnarea inculpatului T.I. la 3 ani închisoare pentru instigare la introducerea 
în ţară a drogurilor de risc, prevăzută de art. 25 C. pen. rap. la art. 3 alin. 1 din Legea nr. 
143/2000; 

- contopirea pedepselor aplicate inculpatului T.I. (2 ani şi 9 luni închisoare, 
respectiv 3 ani închisoare), executarea pedepsei rezultante de 3 ani fiind suspendată sub 
supraveghere. 
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Prin decizia nr. 1952/07.06.2002, înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Secţia penală 
a admis recursul promovat de D.I.I.C.O.T. - Serviciul Teritorial Constanţa, în sensul 
înlăturării aplicării prevederilor art. 861 C. pen. pentru inculpaţii T.S., T.I. şi E.C. S., 
respectiv al înlăturării prevederilor art. 81 C. pen. în ce-l priveşte pe inculpatul D.S.. 

Din perspectiva soluţiei de interes pentru prezenta cerere de revizuire trebuie 
reţinută soluţia definitivă de achitare a inculpaţilor T.S., T.I. şi E.C. S. pentru 
infracţiunea prevăzută de art. 7 din Legea nr. 39/2003. 

Prin sentinţa penală nr. 175/28.04.2011 pronunţată de Tribunalul Constanţa  în 
dosarul nr. 5604/118/2010 inculpatul T.M.  a fost condamnat pentru toate infracţiunile 
reţinute acestuia, respectiv: 

- aderare la un grup infracţional organizat, prevăzută de art. 7 din Legea nr. 
39/2003 - 5 ani închisoare; 

- trafic de droguri de risc, prevăzută de ari. 2 alin. 1 din Legea nr. 143/2000 -3 ani 
închisoare; 

- instigare la introducerea în ţară de droguri de risc, prevăzută de art. 25 C. pen. 
rap. la art. 3 alin. 1 din Legea nr. 143/2000 - 10 ani închisoare. 

Prin decizia nr. 22/P/29.02.2012 a Curţii de Apel Constanţa a fost respinsă ca 
nefondată cererea inculpatului T.M. de a fi repus în termenul de apel şi, totodată, a fost 
respins ca tardiv apelul declarat de acesta împotriva sentinţei penale nr. 175/28.04.2011 a 
Tribunalului Constanţa. 

Prin decizia nr. 2521/08.08.2012, înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Secţia penală 
a respins ca nefondat recursul declarat de T.M. împotriva deciziei date în apel. 

Prin urmare, soluţia de condamnare a inculpatului T.M. pentru infracţiunea 
prevăzută de art. 7 din Legea nr. 39/2003 a rămas definitivă. 

Apreciem că situaţia de faţă este perfect încadrabilă cazului de revizuire grefat pe 
existenţa unor hotărâri definitive ce nu se pot concilia. Sintetizând, una dintre hotărâri 
admite existenţa grupului infracţional organizat, pe când cea de-a doua o neagă. Trei din 
cei patru membri ai grupării au fost achitaţi pentru infracţiunea prevăzută de art. 7 din 
Legea nr. 39/2003, pe când al patrulea a fost condamnat. Din punctul nostru de vedere 
grupul a existat, elementele constitutive ale infracţiunii prevăzute de art. 7 din Legea nr. 
39/2003 fiind întrunite pentru toţi patru membrii. Numai că aspectele acestea ţin de 
fondul revizuirii, urmând a fi dezvoltate la momentul procesual adecvat, adică după ce, 
în conformitate cu prevederile art. 404 alin. 3 C. proc. pen., cauzele în care s-au dat 
hotărârile ireconciliabile se vor reuni şi vor fi rejudeca-te. 

De menţionat că, prin adresa nr. 858/III/6/2012 din 11.09.2012, D.LI.C.O.T. - 
Serviciul Teritorial Constanţa a făcut expres menţiunea că solicită deopotrivă revizuirea 
celor două hotărâri. Procurorul este recunoscut de către lege ca un subiect ce are vocaţia 
declanşării procedurii revizuirii (art. 396 alin. 2 C. proc. pen.). Prima instanţă a omis însă 
a se pronunţa explicit cu privire la cererea formulată de D.LI.C.O.T. - Serviciul Teritorial 
Constanţa. 

Din descrierea celor două cauze privind pe revizuientul T.M., pe de o parte şi 
condamnaţii T.I., E.C. S. şi D.S., pe de altă parte se constată o contrarietate cu privire la 
infracţiunea prev. de art. 7 din Legea nr. 7/2003, în condiţiile în care grupul infracţional 
organizat  ar fi fost compus din toţi cei patru inculpaţi, dar în final s-a constatat că doar 
inculpatul T.M. ar fi vinovat de săvârşirea acestei infracţiuni. 
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În dosarul nr. 11265/118/2009 al Tribunalului Constanţa inculpaţii T.I., E.C. S. şi 
D.S. erau acuzaţi că formează un grup infracţional organizat, însă prin soluţia definitivă 
pronunţată în cauză s-a stabilit că nu sunt îndeplinite elementele constitutive ale 
infracţiunii prev. de art. 7 din Legea nr. 7/2003, în condiţiile în care nu a existat o 
structură determinată a grupului de persoane implicate, acesta acţionând independent, fără 
a conştientiza componenţa grupului şi apartenenţa la acesta, inculpaţii raportându-şi 
activitatea exclusiv la persoana inculpatului T.I. şi la cererile acestuia faţă de ei, în 
virtutea relaţiilor vechi de prietenie cu acesta. 
 În sentinţa penală nr. 175/28.04.2011 pronunţată de Tribunalul Constanţa în 
dosarul nr. 5604/118/2010 s-a reţinut vinovăţia inculpatului T.M. în săvârşirea 
infracţiunii prev. de art. 7 din Legea nr. 7/2003. În referire la această infracţiune s-a 
reţinut că grupul infracţional organizat era compus din T.M., T.I., E.C. S. şi D.S.; cel 
care a condus grupul infracţional era T.I., care ţinea legătura cu T.M. şi cu E.C. S., dar îl 
coordona şi pe D.S. 

În condiţiile în care grupul infracţional organizat s-a reţinut iniţial a fi format din 
patru persoane, respectiv T.S., T.I., E.C. S. şi T.M., iar trei dintre membrii grupului au 
fost achitaţi definitiv sub aspectul infracţiunii prevăzute de art. 7 din Legea nr. 39/2003, 
în timp ce al patrulea, T.M., a primit soluţie definitivă de condamnare inclusiv cu privire 
la infracţiunea de aderare la un grup infracţional organizat, prevăzută de art. 7 din Legea 
nr. 39/2003 este evidentă contrarietatea dintre cele două hotărâri. 

Curtea reţine că, potrivit definiţiei date de art. 2 lit. a din Legea nr. 39/2003, 
grupul infracţional organizat este acel 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. Acelaşi act normativ incriminează faptele 
de iniţiere sau constituire a unui grup infracţional organizat, respective de aderare sau 
sprijinire sub orice formă a unui astfel de grup (art. 7 alin. 1). Aşadar, una dintre condi-
ţiile primordiale de existenţă a unui grup infracţional organizat o reprezintă cea refe-
ritoare la numărul minim de membri (3). În speţă, sentinţa penală nr. 471/22.12.2009 a 
Tribunalului Constanţa a stabilit definitiv că trei dintre potenţialii membrii ai grupului nu 
se fac vinovaţi de comiterea infracţiunii prevăzute de art. 7 din Legea nr. 39/2003, pe 
când, prin sentinţa penală nr. 175/28.04.2011 a Tribunalului Constanţa, s-a reţinut 
existenţa grupului infracţional organizat, din moment ce l-a condamnat pe cel de-al 
patrulea posibil membru şi sub aspectul infracţiunii prevăzute de art. 7 din Legea nr. 
39/2003.  

În acest context, Curtea apreciază că este vădită existenţa a două hotărâri definitive 
care nu se pot concilia, fiind incident cazul prev. de art. 394 alin. 1 lit. e C. pr. pen. 

În mod greşit prima instanţă a concluzionat că revizuientul T.M. nu a invocat 
motive care să se circumscrie vreunui caz de revizuire prev. de art. 394 alin. 1 C. pr. 
pen., dat fiind că acesta a criticat cercetarea sa pentru infracţiunea de aderare la grup 
infracţional organizat nu se justifica, în condiţiile în care, în opinia lui, din însuşi 
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cuprinsul rechizitoriului reiese că ipoteza existenţei grupului infracţional organizat este 
infirmată. Deşi revizuientul a redactat de o manieră improprie  motivul expus, instanţa ar 
fi trebuit să aprecieze că acesta antamează cazul de revizuire prevăzut de art. 394 alin. 1 
lit. e C. proc. pen., fiind îndeplinite condiţiile pentru admiterea în principiu a cererii de 
revizuire. 

De asemenea, prima instanţă a omis să se pronunţe asupra cererii de revizuire 
formulată de Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi 
Terorism – Serviciul Teritorial Constanţa împotriva sentinţei penale nr. 175/28.04.2011 
pronunţată de Tribunalul Constanţa în dosarul nr. 5604/118/2010 şi împotriva sentinţei 
penale nr. 471/22.12.2009 pronunţată de Tribunalul Constanţa în dosarul nr. 
11265/118/2009. 

În adresa nr. 858/III/6/2012 din 11.09,2012, D.LI.C.O.T. - Serviciul Teritorial 
Constanţa a făcut expres menţiunea că solicită deopotrivă revizuirea celor două hotărâri, 
invocând cazul de revizuire prev. de art. 394 alin. 1 lit. e C. proc. pen., pentru motivele 
deja expuse. 

În referire la cererea de revizuire formulată de procuror, care a explicitat motivele 
pentru care este aplicabil cazul prev. de art. 394 alin. 1 lit. e C. proc. pen., este evidentă 
omisiunea primei instanţe de a se pronunţa şi asupra celei de-a doua cereri de revizuire 
cu care fusese investită. 

Cererea de revizuire formulată de procuror îndeplineşte condiţiile de admisibilitate 
în principiu prev. de art. 403 alin. 1 C. pr. pen., întrucât cererea a fost formulată cu 
respectarea dispoziţiilor art. 397 C. pr. pen. şi în termenul prev. de art. 398 C. pr. pen. 

În concluzie, curtea constată că în mod neîntemeiat prima instanţă a respins ca 
inadmisibilă cererea de revizuire formulată de revizuientul T.M., întrucât sunt realizate 
condiţiile prev. de art. 403 alin. 1 C. pr. pen. pentru admiterea în principiu; în mod 
nelegal prima instanţa nu s-a pronunţat asupra cererii de revizuire formulată de procuror, 
cu care fusese legal investită, această neregularitate urmând a fi pronunţarea de către 
instanţa de apel, în sensul admiterii în principiu a cererii de revizuire. 

Consecinţa admiterii în principiu a cererilor de revizuire este reunirea celor două 
cauze în care au fost pronunţate cele două hotărâri judecătoreşti care nu se pot concilia, 
astfel cum se prevede în art. 404 alin. 3 C. pr. pen.  

Pentru aceste considerente, în baza art. 379 pct. 2 lit. a C. Pr. Pen. raportat la art. 
403 C. pr. pen. curtea va admite apelurile formulate de Parchetul de pe lângă Înalta Curte 
de Casaţie şi Justiţie - Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată 
şi Terorism – Serviciul Teritorial Constanţa şi revizuientul T.M. împotriva sentinţei 
penale nr. 423/05.10.2012 pronunţată de Tribunalul Constanţa în dosarul nr. 
10559/118/2012. 

În baza art. 382 alin. 1 C. Pr. Pen. se va desfiinţa sentinţa penală apelată şi, 
rejudecând, în baza art. 403 alin. 3 C. pr. pen. raportat la art. 394 alin. 1 lit. e C. pr. pen. 
va fi admisă în principiu cererea de revizuire formulată de revizuientul T.M. împotriva 
sentinţei penale nr. 175/28.04.2011 pronunţată de Tribunalul Constanţa în dosarul nr. 
5604/118/2010. 
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În baza art. 403 alin. 3 C. pr. pen. raportat la art. 394 alin. 1 lit. e C. pr. pen.  va fi 
admisă în principiu cererea de revizuire formulată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte 
de Casaţie şi Justiţie - Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată 
şi Terorism – Serviciul Teritorial Constanţa împotriva sentinţei penale nr. 
175/28.04.2011 pronunţată de Tribunalul Constanţa în dosarul nr. 5604/118/2010 şi 
împotriva sentinţei penale nr. 471/22.12.2009 pronunţată de Tribunalul Constanţa în 
dosarul nr. 11265/118/2009. 

În baza art. 404 alin. 3 C. pr. pen. se va dispune reunirea dosarului nr. 
11265/118/2009 al Tribunalului Constanţa şi a dosarului nr. 5604/118/2010 al 
Tribunalului Constanţa şi se va trimite cauza reunită Tribunalului Constanţa pentru 
rejudecarea cauzei. 

Rejudecarea cauzei trebuie efectuată de prima instanţă, întrucât dispoziţiile art. 
405 alin. 1 C. pr. pen. prevăd că după admiterea în principiu a cererii de revizuire 
rejudecarea cauzei se face potrivit regulilor privind judecarea în primă instanţă. În faţa 
primei instanţe nu a existat o rejudecare a cauzei, aşa încât procedura judiciară trebuie 
reluată tot în faţa primei instanţe. Instanţa de apel nu ar putea substitui integral faza de 
judecată care ar fi trebuit să aibă loc în primă instanţă, deoarece o astfel de soluţie ar 
determina eliminarea artificială a unui grad de jurisdicţie, în defavoarea intereselor 
procesuale ale părţilor, pentru care legislaţia procesuală prevede parcurgerea a 3 grade de 
jurisdicţie în acest caz. 

În baza art. 192 alin. 3 C. Pr. Pen. cheltuielile judiciare avansate de stat vor rămâne 
în sarcina acestuia. 

Dosar nr. 10559/118/2012 
Decizia penală nr. 26/P/26.02.2013 

Judecător redactor Marius Damian Mitea 
 
 
          4. Rambursare ilegală de TVA cu concursul angajaţilor societăţii comerciale. 
Pronunţarea unei hotărâri de condamnare în lipsa probelor necesare pentru 
identificarea făptuitorului. Respectarea principiului prezumţiei de nevinovăţie. 

 
În vederea realizării activităţii infracţionale, inculpaţii au folosit mai multe societăţi comerciale 

pentru a transfera bunurile de la o societate la alta în vederea măririi valorii mărfurilor şi implicit a 
TVA-ului ce urma a fi solicitat pentru rambursare. Inculpaţii au folosit aceleaşi societăţi comerciale 
pentru a transfera în conturile acestora sumele ilegal obţinute din rambursările de TVA în vederea 
ascunderii provenienţei reale a acestor sume. 
 Inculpatul, cetăţean turc, în calitate de administrator la SC F.E. SRL BUCUREŞTI, în perioada 
mai – decembrie 1999 nu a luat măsuri de întocmire a evidenţei contabile, fiind răspunzător, în virtutea 
acestei calităţi oficiale, de întreaga activitate a  societăţii şi de faptul că a transferat prin conturile 
societăţii, sume de bani cunoscând că aceste sume ilicite provin din săvârşirea de infracţiuni, cauzând 
bugetului de stat un prejudiciu în sumă de 21.584.427,45 lei. 

Potrivit art. 345 alin 2 Cod pr. penală, soluţia de condamnare a inculpatului  se pronunţă numai 
dacă instanţa constată că fapta există, constituie infracţiune şi a fost săvârşită de inculpat. Din 
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economia acestui text de lege rezultă cu claritate că instanţa de judecată pronunţă condamnarea 
inculpatului, numai în situaţia în care probele strânse în cursul urmării penale şi verificate în cursul 
cercetării judecătoreşti, dovedesc în mod cert  că fapta a fost săvârşită de inculpat. 
 Conform art. 200 cod pr. penală, urmărirea penală are ca obiect strângerea probelor necesare 
cu privire la existenţa infracţiunii, la identificarea făptuitorului şi la stabilirea răspunderii acestuia 
pentru a se constata dacă este sau nu cazul să se dispună  trimiterea  în judecată. 
 Cum, în materie penală funcţionează principiul prezumţiei de nevinovăţie, atât organul de 
urmărire penală, cât şi instanţa de judecată trebuie să desfăşoare o intensă activitatea probatorie 
pentru lămurirea pricinii sub toate aspectele. 
 Prezumţia de nevinovăţie trebuie privită în strânsă legătură cu celelalte principii ale procesului 
penal, respectiv cel al legalităţii, aflării adevărului, rolului activ al organelor judiciare, garantarea  
libertăţii persoanei şi a  dreptului la apărare. 
 

Art. 345 alin 2 Cod procedură penală 
Art. 200 Cod procedură penală 

 
 Examinând actele şi lucrările dosarului, curtea constată că prin sentinţa penală 367 
din data de 29.09.2011 pronunţată de Tribunalul Constanţa în dosarul nr. 
16736/118/2010 s-a hotărât. 
 „În baza art.26 c.pen. rap.la art.215 al.1,2 şi 5 c.pen., cu aplic. art.41 al.2 c.pen în 
ref. la art.146 c.pen., cu aplic.art.13 c.pen, pentru complicitate la infracţiunea de 
înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave; 
      Condamnă inculpatul A.H. la pedeapsa de 10 (zece) ani şi 6 (şase) luni închisoare. 
      În baza art.65 c.pen.în referire la art.66 c.pen ; 
     Aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev.de 
art.64 al.1 lit.a) teza a II-a şi lit.b) şi c) C.pen.pe o durată de 3 ani după executarea 
pedepsei principale. 
     În baza art.23 al.1 lit.a) şi c) din Legea nr.21/1999, cu aplic.art.13 c.pen pentru 
infracţiunea de spălare de bani; 
     Condamnă inculpatul A.H. la pedeapsa de 7 (şapte) ani închisoare. 
      În baza art.33 lit.a) rap.la art.34 lit.b) c.pen; 
      Dispune contopirea pedepselor cu închisoare aplicate,în final, inculpatul A.H. – 
născut la data de 22.05,1971, în loc. Bursa-Turcia, admnistrator la SC F.E. SRL 
Bucureşti,execută pedeapsa cea mai grea de 10 (zece) ani şi 6 (şase) luni închisoare. 
În baza art.65 c.pen.în referire la art.66 c.pen ; 
      Aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev.de 
art.64 al.1 lit.a) teza a II-a şi lit.b) şi c) C.pen.pe o durată de 3 ani după executarea 
pedepsei principale. 
       În baza art.71 al.1, 2 c.pen; 
       Interzice inculpatului exerciţiul drepturilor prev.de art. 64 al.1 lit.a)teza a II-a şi lit.b) 
şi c) C.pen.pe durata executării pedepsei principale”. 
 Pentru a se pronunţa în sensul celor menţionate, prima instanţă a reţinut 
următoarele : 
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„Prin rechizitoriul Ministerului Public - Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de 
Criminalitate Organizată şi Terorism - Serviciul Teritorial Constanţa nr.119/D/P/2006 
din 18 aprilie 2008 s-a dispus : 

I. Punerea în mişcare a acţiunii penale şi trimiterea în judecată a inculpaţilor: 
Z.S. - administrator la SC K.P. SRL O., pentru săvârşirea infracţiunilor prev. şi ped. de: 
art. 215 al. 1, 2 şi 5 C.pen; art. 178 al.1 din Legea nr.141/1997; art. 23 al. 1 lit.a) şi c) din 
Legea nr.21/1999; toate cu aplic. art. 33 lit. a) C.pen. 
K.S. - administrator al SC B. SRL O., pentru săvârşirea infracţiunilor prev. şi ped. de: 
art. 215 al. 1, 2 şi 5 C.pen; art. 178 alin.1 din Legea nr.141/1997; art. 23 al. 1 lit.a) şi c) 
din Legea nr.21/1999; toate cu aplic. art. 33 lit. a) C.pen. 
K.F. - administrator al   SC S.I. SRL O. pentru săvârşirea infracţiunilor prev. şi ped. de: 
art. 215 al. 1, 2 şi 5 C.pen.; art. 178 al.1 din Legea nr.141/1997; art. 23 al. 1 lit.a) şi c) din 
Legea nr.21/1999, toate cu aplic. art. 33 lit. a) C.pen. 
A.F. - administrator la SC K.P. SRL O., pentru săvârşirea infracţiunilor prev. şi ped. de: 
art. 215 al. 1, 2 şi 5 C.pen; art. 178 al.1 din Legea nr.141/1997; art. 23 al. 1 lit.a) şi c) din 
Legea nr.21/1999; toate cu aplic. art. 33 lit. a) C.pen. 
A.G. - administrator la SC K.P. SRL O., pentru săvârşirea infracţiunilor prev. şi ped. de: 
art. 215 al. 1, 2 şi 5 C.pen; art. 178 al.1 din Legea nr. 141/1997; art. 23 al. 1 lit.a) şi c) din 
Legea nr.21/1999; toate cu aplic. art. 33 lit. a) C.pen. 
A.C. - administrator la SC B.I.E. SRL Bucureşti, pentru săvârşirea infracţiunilor prev. şi 
ped. de: art. 26 C.pen. rap.la art. 215 al. 1, 2 şi 5 C.pen., cu aplic. art. 41 al . 2 C.pen; art. 
23 al.1 lit.a) şi c) din Legea nr.21/1999; toate cu aplic. art. 33 lit. a) C.pen. 
G.Y. - administrator la SC N.I. SRL, SC B.I.E. SRL Bucureşti şi SC K.V.I. SRL 
Bucureşti, pentru săvârşirea infracţiunilor prev. şi ped. de: art. 26 C.pen. rap.la art. 215 
al. 1, 2 şi 5 C.pen., cu aplic. art. 41 al. 2 C.pen; art. 23 al.1 lit.a) şi c) din Legea nr. 
21/1999; toate cu aplic. art. 33 lit. a) C.pen. 
Y.K. - administrator la SC K.V.I. SRL Bucureşti, pentru săvârşirea infracţiunilor prev. şi 
ped. de: art. 26 C.pen. rap.la art. 215 al. 1, 2 şi 5 C.pen., cu aplic. art. 41 al. 2 C.pen; art. 
23 al.1 lit.a) şi c) din Legea nr.21/1999; toate cu aplic. art. 33 lit. a) C.pen. 
A.H. - administrator la SC F.E. SRL Bucureşti, pentru săvârşirea infracţiunilor prev. şi 
ped. de: art. 26 C.pen. rap.la art. 215 al. 1, 2 şi 5 C.pen., cu aplic. art. 41 al. 2 C.pen.; art. 
23 al.1 lit.a) şi c) din Legea nr.21/1999; toate cu aplic. art. 33 lit. a) C.pen.; 
K.C. - administrator la SC  F.E. SRL Bucureşti, pentru săvârşirea infracţiunilor prev. şi 
ped. de: art. 26 C.pen. rap.la art. 215 al. 1, 2 şi 5 C.pen., cu aplic. art. 41 al. 2 C.pen; art. 
23 al.1 lit.a) şi c) din Legea nr.21/1999; toate cu aplic. art. 33 lit. a) C.pen.; 
R.D. - administrator la SC B.I.E. SRL Bucureşti, pentru săvârşirea infracţiunilor prev. şi 
ped. de: art. 26 C.pen. rap.la art. 215 al. 1, 2 şi 5 C.pen., cu aplic. art. 41 al. 2 C.pen; art. 
23 al.1 lit.a) şi c) din Legea nr.21/1999; toate cu aplic. art. 33 lit. a) C.pen. 
   II. Scoaterea de sub urmărire penală a învinuiţilor: K.M.F., Y.J.J.M.Z. şi A.K.I., 
pentru faptele prev.de art. 23 al.1 şi 2 din Legea nr.21/1999 republ., art.323 C.pen., art. 
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40 din Legea nr.82/1991, art.1 lit.p) din Legea nr.12/1990 republ., art.288, art.289 şi art. 
291 C.pen., art. 177 şi art. 178 din Legea nr.141/1997, art.9, art.10, art.11, art.12, art.14 
din Legea nr.87/1994, art. 48 din Legea nr.26/1990, art. 215 C.pen., art. 265, art.266, 
art.276 din Legea nr. 31/1990 şi art. 302 C.pen., întrucât aceştia, pentru faptele comise au 
fost trimişi deja în judecată. 

T.H., A.H.H., S.K., K.S.A., S.H.O., M.R., S.M. pentru faptele prev.de art. 23 al.1 
şi 2 din Legea nr.21/1999 republ, art.323 C.pen., art. 40 din Legea nr.82/1991, art.1 lit.p) 
din Legea nr.12/1990 republ., art.288, art.289 şi art. 291 C.pen., art. 177 şi art. 178 din 
Legea nr.141/1997, art.9, art.10, art.11, art.12, art.14 din Legea nr.87/1994, art. 48 din 
Legea nr. 26/1990, art. 215 C.pen., art. 265, art.266,  art.276 din Legea nr.31/1990 şi art. 
302 C.pen., întrucât aceste fapte au fost săvârşite de alte persoane care au fost trimise în 
judecată atât prin rechizitoriile anterioare cât şi prin prezentul act de inculpare. 

III. Încetarea urmăririi penale faţă de  învinuiţii: Z.S., K.S., K.F., A.F., A.G., A.C., 
G.Y., Y.K., A.H., R.D. întrucât pentru faptele prev.de art. 40 din Legea nr.82/1991, art. 
288 C.pen., art. 291 C.pen., art. 12 din Legea nr.87/1994 şi art. 177 din Legea 
nr.141/1997, întrucât s-a împlinit termenul de prescripţie al răspunderii penale conform  
art. 122 şi urm.C.pen. 

Din coroborarea materialului probator administrat în cursul procesului penal 
instanţa a reţinut următoarele: 

Prin adresa nr. 512853/din 25.09.2000 Ministerul Finanţelor – Direcţia Generală 
Juridică şi Contencios a sesizat Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie 
cu o plângere împotriva angajaţilor Circumscripţiei Fiscale O., jud. Constanţa. 

Actul de sesizare s-a făcut ca urmare a unui raport înregistrat sub nr. 
670658/09.06.2000 întocmit de Ministerul Finanţelor – Direcţia Generală Audit Intern 
privind verificarea legalităţii rambursărilor de TVA efectuat de respectiva circumscripţie 
fiscală.  

Conform raportului s-a constatat faptul că mai multe societăţi comerciale, în 
perioada anilor 1998 – 1999 au solicitat şi obţinut în mod ilegal rambursări de TVA 
(vol.1 f.270-303 u.p.) producând un prejudiciu total bugetului de stat în valoare de 
292.250.243.607 lei. 

Începând cu anul 2000 faţă de reprezentanţii societăţilor comerciale beneficiare de 
TVA ilegal rambursat au fost efectuate cercetări penale iar faţă de unii dintre învinuiţi s-a 
dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi trimiterea în judecată a acestora. 

1) Prin rechizitoriul nr. 49/P/2000 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de 
Casaţie şi Justiţie s-a dispus trimiterea în judecată a inculpaţilor K.M.F., M.H., A.F., 
Y.J.M.Z., P.C. şi H.I. pentru săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune, fals şi uz de fals, 
fals intelectual în contabilitate, evaziune fiscală, spălare de bani, asociere în scopul 
săvârşirii infracţiunii de spălare de bani, asociere în vederea comiterii de infracţiuni, 
fapte prev. de  art. 215 al.1, 2 şi 5 C.pen., art. 291 C.pen., art.40 din Legea nr.82/1991, 
art. 13 din Legea nr.87/1994, art.33 pct.1 lit.a) din Legea nr.21/1999, art.23 pct.2 din 
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Legea nr.21/1999, art.323 C.pen. dar şi pentru infracţiuni de serviciu, art. 248, art.2481, 
art.249 din C.pen., în cazul funcţionarilor publici (inculpaţii  H.I., M.H. şi P.C.). 

S-a reţinut că inculpaţii cetăţeni străini în calitate de reprezentanţi ai SC „R” SRL  
au solicitat ilegal şi obţinut rambursarea de TVA în sumă de 86.334.463.256 lei având 
concursul angajaţilor Administraţiei Financiare O., jud. Constanţa. 

În vederea realizării activităţii infracţionale inculpaţii au folosit mai multe societăţi 
comerciale pentru a transfera bunurile de la o societate la alta în vederea măririi valorii 
mărfurilor şi implicit a TVA-ului ce urma a fi solicitat pentru rambursare. Inculpaţii au  
folosit aceleaşi societăţi comerciale pentru a transfera în conturile acestora sumele ilegal 
obţinute din rambursările de TVA în vederea ascunderii provenienţei reale a acestor 
sume. 

În realizarea dezideratului infracţional inculpaţii s-au folosit de următoarele 
societăţi comerciale: SC H.I. SRL; SC D.J.M. R. SRL;  SC D.L. SRL,  SC L. 2000 SRL;  
SC T.P.C. SRL şi  SC B.I.E. SRL. 

2). Prin rechizitoriul nr. 5/P/2001 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de 
Casaţie şi Justiţie s-a dispus trimiterea în judecată a inculpaţilor H.I., H.M., M.A. şi B.A., 
reprezentanţii Circumscripţiei Financiare O., Jud. Constanţa pentru acelaşi gen de fapte 
descrise la punctul anterior şi disjungerea cauzei faţă de învinuiţii K.S., Z.S., K.H., A.C., 
Y.K. şi A.H. pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi complicitate la 
delapidare fapte prev. de art. 12, art.15 şi art.16 din Legea nr.87/1994 şi art. 26 C.pen. 
rap.la art. 2151 C.pen. precum şi art. 293 C.pen. faţă de Y.J.M.Z. 

S-a reţinut că învinuiţii faţă de care s-a dispus disjungerea cu ajutorul inculpaţilor 
trimişi în judecată, prin intermediul S.C. B. SRL, SC K.P. SRL şi SC S.K. SRL au 
solicitat şi obţinut rambursări ilegale de TVA în sumă de 184.381.182.270 lei. 

3) Prin rechizitoriul nr. 62/D/P/2006 din  29.08.2006 al Direcţiei de Investigare a 
Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Constanţa - 
s-a dispus trimiterea în judecată a inculpaţilor: A.I., A.A., R.H., K.T. pentru săvârşirea 
infracţiunilor prev.de art. 215 al. 1, 2 şi 5 C.pen., art. 323 al.1 C.pen., art.13 şi art.16 din 
Legea nr.87/1994 şi art. 23 pct.1 lit.a) şi art. 23 pct.2 din Legea nr.21/1999 cu aplic.art. 
13 C.pen. şi a inculpatului M.H. pentru săvârşirea infracţiunilor prev.de art. 248 în ref.la 
art. 2481 C.pen., art. 289 şi art. 291 C.pen. 

S-a reţinut că prin intermediul SC Sabanci  International SRL O.  inculpaţii 
cetăţeni străini au solicitat şi au obţinut ilegal rambursarea de TVA în sumă de 
8.148.878.369 lei. 

La data de 17.11.2003, Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanţa în dosarul nr. 
931/P/2002 a început urmărirea penală faţă de un număr de 21 cetăţeni străini pentru 
săvârşirea infracţiunilor prev.de. art. 23 al.1 şi 2 din Legea nr.21/1999 republ., art.323 
C.pen., art.40 din Legea nr.82/1991, art.1 lit.p) din Legea nr.12/1990 republ, art.288, 
art.289 şi art. 291 C.pen., art. 177 şi art. 178 din Legea nr. 141/1997, art.9, art.10, art.11, 
art.12, art.14 din Legea nr.87/1994, art. 48 din Legea nr. 26/1990, art. 215 C.pen., art. 
265, art.266, art.276 din Legea nr. 31/1990 şi art. 302 C.pen. după care, la data de 
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08.12.2004 a dispus declinarea competenţei materiale de soluţionare a cauzei în favoarea 
Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – 
Structura centrală. 

Dosarul nr.931/P/2002 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa s-a format 
ca urmare a disjungerilor dispuse de către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie în dosarul nr.49/P/2000 şi nr.5/P/2001. 

Faţă de învinuiţii K.M.F., A.F., Y.J.M.Z. şi A.K.I. s-a dispus încetarea urmăririi 
penale deoarece, pentru faptele comise, au fost trimişi în judecată iar instanţele au dat 
soluţii în cauzele respective. (ex.sent.pen.nr.. 326/15.03.2005 a Tribunalului Bucureşti, 
Secţia I penală şi dec.pen. nr. 697/A din 13.09.2005 a Curţii de Apel Bucureşti). 

Prin ordonanţa nr. 15D/P/2005/din 06.11.2006 a Direcţiei de Investigare a 
Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, Structura centrală s-a dispus 
scoaterea de sub urmărire penală faţă de cei 21 învinuiţi pentru săvârşirea infracţiunii 
prev.de art. 323 C.pen. cu motivarea că nu sunt întrunite elementele constitutive ale 
acestei infracţiuni. 

- În perioada 1998 – 1999 un număr de 3 societăţi comerciale având toate sediul 
social în oraş O., S.N. nr. 2 A, jud. Constanţa, respectiv SC K.P. SRL,  SC B. SRL şi SC 
S.I. SRL au solicitat şi obţinut în mod ilegal, prin reprezentanţii legali ai acestora, 
rambursări de TVA după cum urmează : 

1.-SC K.P. SRL – suma de 94.538.219.184 lei; 
2.-SC B. SRL –suma de  68.781.898.068 lei; 
3.-SC S.I. SRL – suma de 38.167.544.163 lei, 
sume ce reprezintă prejudicii create bugetului de stat. 
1. SC KOROPLAST  PRIM  SRL O. a fost înfiinţată în luna februarie 1999 şi a 

fost înregistrată la ORC sub nr. J/13/775/99, iniţial cu sediul în oraş N., dar în luna 
martie 1999 şi-a schimbat sediul în oraşul O., S.N. nr.2A. 

Administratorul acestei societăţi comerciale a fost inculpatul Z.S., cetăţean turc. 
Pe baza unei procuri speciale, acordată de către inculpatul Z.S. coinculpatului A.F.  

(cetăţean turc), primul i-a dat celui de al doilea drept de semnătură în toate relaţiile cu 
autorităţile şi băncile, această procură fiind însă falsă.  

Inculpatul Z.S. a părăsit teritoriul României la data de 24.03.1999, astfel că toate 
activităţile comerciale au fost desfăşurate în continuare de către inculpatul A.F., care era 
administrator şi asociat unic şi la SC R.I. SRL.  

Inculpatul A.F. a părăsit teritoriul ţării la data de 13.08.1999 şi după această dată, 
pe baza unei procuri false, activitatea societăţii a fost desfăşurată în continuare de către 
inculpatul A.G., de asemenea cetăţean turc. 

La data de 19.10.1999, a fost întocmit  un act adiţional prin care asociat unic a 
devenit inculpatul A.H. (cetăţean turc) fiind schimbat şi sediul social în mun.Bucureşti, 
str. A. nr. 92, sector 6. Inculpatul A.H. era la acea dată şi asociat unic la SC F.T.E. SRL 
Bucureşti. 
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În urma verificărilor întreprinse s-a constatat însă că societatea nu exista în 
realitate la sediul declarat. 

După data de 19.10.1999 nu a mai fost ţinută contabilitatea societăţii, nemaifiind 
depuse declaraţii la organele fiscale şi nici bilanţul contabil aferent anului 1999, 
societatea sustrăgându-se şi controlului fiscal. 

SC K.P. SRL O. a fost exportator de produse şi a avut trei furnizori, respectiv: SC 
K.V.I. SRL Bucureşti, SC B.I.E. SRL Bucureşti şi SC N.I. SRL Bucureşti. 

Cele trei societăţi comerciale furnizoare menţionate s-au aprovizionat de la SC R. 
SA Bucureşti cu sape foraj, prăjini foraj şi burlane de foraj. 

Obiectul relaţiilor comerciale dintre societăţile comerciale pe această relaţie a fost 
vânzarea succesivă a acestor produse care au fost ulterior exportate de către SC K.P.  
SRL. La aceste produse s-au mai  adăugat : rulmenţi industriali, sodă calcinată şi grâu 
panificaţie, care au provenit prin SC K.V.I. SRL Bucureşti şi prin SC B.I.E. SRL 
Bucureşti de la alţi furnizori.  

SC K.P. SRL O. a cerut de la bugetul de stat recuperarea de TVA aferentă 
facturilor emise de către furnizorii săi, după cum urmează: 

a) - SC N.I. SRL Bucureşti: valoarea totală a facturilor emise: suma de 
91.243.261.978 lei, din care TVA -  suma de  16.453.702.978 lei. 

b) - SC B.I.E. SRLBucureşti: valoarea totală a facturilor emise: suma de   
151.792.836.974 lei, din care TVA - suma de 27.372.478.799 lei. 

c) – SC K.V.I. SRLBucureşti: valoarea totală a facturilor emise: suma de 
294.824.626.544 lei, din care TVA – suma de 53.165.096.585 lei. 

Operaţiunile financiare au fost efectuate în perioada martie – septembrie 1999, 
perioadă în care SC K.P. SRL O. a declarat exporturi în sumă de 28.343.585,15 USD. 

Astfel, pentru exportul de sape şi prăjini de foraj efectuat în luna martie 1999, 
societatea a depus cererea de rambursare TVA nr. 1857/din 14.04.1999, prin care solicita 
TVA de rambursat în sumă de 10.938.637.040 lei.  

Inspectorul H.M. a întocmit Nota de Constatare nr. 1857/16.04.1999, nesemnată şi 
neştampilată de către reprezentanţii legali ai societăţii comerciale, prin care a propus 
rambursarea acestei sume de la bugetul de stat. 

În luna aprilie societatea figurează cu două exporturi de grâu de panificaţie, sodă 
uşoară calcinată, sape foraj şi rulmenţi industriali, pentru care a depus cererea de 
rambursare TVA nr. 2400/17.05.1999, prin care se solicita TVA de rambursat în sumă de 
11.737.502.040 lei. Prin Nota de Constatare nr.2400/ din 18.05.1999 nesemnată şi 
neştampilată de către reprezentanţii legali ai societăţii comerciale, inspectorul M.H. a 
propus rambursarea acestei sume. 

Prin cererea de rambursare TVA nr. 2795/15.06.1999, SC K.P.  SRL a solicitat  
TVA în sumă de 15.537.559.180 lei, aferent exportului de prăjini de foraj din luna mai 
1999. Nota de Constatare FN/16.06.1999 nesemnată de către reprezentanţii legali ai 
societăţii a fost întocmită de către inspectorul M.H. 
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Pentru exporturile din luna iunie 1999 de sodă calcinată şi prăjini a fost depusă 
cererea de rambursare TVA nr. 3054/din 07.07.1999 pentru suma de 10.959.138.615 lei. 
Nota de Constatare nr. 3054/21.07.1999 a fost întocmită de către inspectorii M.A. şi B.A. 
fără a fi însă semnată şi ştampilată de către reprezentanţii legali ai societăţii comerciale. 

În luna iulie 1999 au figurat două exporturi de prăjini de foraj şi sodă, pentru care 
societatea a depus cererea de rambursare TVA nr. 3369/din 05.08.1999, prin care solicita 
suma de 12.259.623.225 lei. Nota de Constatare nr. 3369/din 05.08.1999, nesemnată şi 
neştampilată de către societatea comercială a fost întocmită de către inspectorul M.H. 

Pentru exportul din luna august 1999 de burlane şi prăjini de foraj, societatea a 
depus  cererea de rambursare TVA nr. 3653/din 03.09.1999 prin care solicita suma de 
16.762.533.369 lei. Nota de Constatare nr. 3653/08.09.1999, nesemnată şi neştampilată 
de reprezentanţii legali ai societăţii  a fost întocmită de către inspectorul M.H. 

În luna septembrie 1999 a avut loc ultimul  export de prăjini şi burlane de foraj, 
pentru care societatea a depus  cererea de rambursare TVA nr. 4033/din 06.10.1999 
pentru suma de 16.343.225.715 lei. Nota de Constatare nr. 4033/08.10.1999 deşi  
nesemnată şi neştampilată de către reprezentanţii legali ai societăţii a fost  întocmită de 
către  inspectorul M.H. 

Scopul acestor operaţiuni a fost prejudicierea bugetului de stat prin creşterea 
fictivă a preţului pe verigile intermediare, rezultând un TVA de recuperat de la bugetul 
de stat în sumă de 96.991.278.342 lei, care nu a fost însă achitat pe verigile intermediare. 

    2. SC B. SRL O. a fost înfiinţată în luna aprilie 1999 şi a fost înregistrată la 
ORC sub nr. J/13/1039/99, asociat unic şi administrator fiind inculpatul  K.S. – cetăţean 
turc. La data de 22.10.1999, societatea şi-a schimbat sediul în mun. Bucureşti în baza 
unor acte false. 

Din adresa nr. 397184/13.10.2003 a Administraţiei Finanţelor Publice sector 
Bucureşti reiese că societatea nu figurează în baza de date, neînregistrându-se la organele 
fiscale. După data de 01.10.1999 societatea nu mai are condusă contabilitatea, neexistând 
bilanţ contabil depus pe anul 1999, sustrăgându-se bilanţului contabil. 

SC B. SRL O.  a fost exportator şi a avut doi furnizori: SC K.V.I. SRL Bucureşti  
şi SC N.I. SRL Bucureşti. 

Cei doi furnizori s-au aprovizionat cu produse însă de la SC R. SA Bucureşti şi au 
livrat la SC B. SRL O. prăjini foraj şi burlane de tubaj. 

Obiectul relaţiilor dintre firme pe această relaţie a fost vânzarea succesivă a 
acestor produse şi care au fost ulterior exportate de către SC B. SRL O.  

Operaţiunile comerciale s-au desfăşurat în perioada iunie-septembrie 1999, 
perioadă în care SC B. SRL O. a declarat exporturi în sumă de 19.611.181 USD. 

Pentru exportul din luna iunie 1999 s-a depus de către societate cererea de 
rambursare TVA nr. 3053/din 07.07.1999 pentru suma de 6.760.627.715 lei, pentru care 
s-a întocmit Nota de Constatare nr. 3053/din  15.07.1999 de către inspectorii …. 
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Pentru exportul din luna iulie 1999 s-a depus de către societate cererea de 
rambursare TVA nr. 3370/05.08.1999 pentru suma de 17.689.932.804 lei, pentru care s-a 
întocmit Nota de Constatare nr. 3370/06.08.1999, de către inspectorul M.H. 

Pentru exportul din luna august 1999 s-a depus de către societate cererea de 
rambursare TVA nr. 3654/03.09.1999 pentru suma de 19.434.193.553 lei, pentru care s-a 
întocmit Nota de Constatare nr. 3654/03.09.1999, de către inspectorul M.H. 

Ultimul export s-a efectuat în luna septembrie 1999, pentru care s-a depus de către 
societate cererea de rambursare TVA nr. 4049/din 07.10.1999 pentru suma de 
24.897.143.996 lei. Inspectorul M.H. a întocmit Nota de Constatare nr. 4049/din 
11.10.1999 aferentă acestei cereri. 

Scopul acestei operaţiuni a fost prejudicierea bugetului de stat prin creşterea 
fictivă a preţului pe verigile intermediare, TVA-ul de recuperat de la bugetul de stat 
aferent facturilor emise de către cei doi furnizori fiind în sumă de 69.064.082.620 lei. 
Acest TVA a fost recuperat de la bugetul de stat, în condiţiile în care el nu a fost însă 
colectat şi nici plătit pe verigile intermediare.  

3. SC S.I. SRL a fost înfiinţată la data de 12.11.1999, şi a fost  înregistrată la ORC 
Constanţa sub nr. J/13/2029/1999 având sediul declarat în oraş O., Şoseaua Naţională 
nr.2A, iar asociat unic a fost inculpatul  K.F. 

Inculpatul K.F., cetăţean turc, era asociatul unic şi administratorul societăţii 
comerciale, în condiţiile în care în realitate era născut la data de 04.04.1983, astfel că la 
data înfiinţării societăţii, acesta avea doar vârsta de 16 ani, fiind minor. 

Pe baza unei declaraţii notariale, dată pe proprie răspundere, acestuia i-a fost 
admisă cererea de înmatriculare a societăţii prin încheierea nr. 1700/12.12.1999 a 
judecătorului delegat la Oficiul Registrului Comerţului Constanţa. 

Societatea a desfăşurat activitatea în perioada noiembrie – decembrie 1999  având 
organizată contabilitate, însă nu a mai depus bilanţul contabil pentru anul  1999. 

Începând cu data de 01.01.2000 societatea nu a mai organizat contabilitate, nefiind 
depuse declaraţii la organele fiscale, sustrăgându-.se controlului fiscal. 

Inculpatul K.F. a depus în perioada decembrie 1999 – ianuarie 2000  pentru  SC 
S.I. SRL O. două cereri de rambursare TVA înregistrate la Administraţia Financiară O. 
sub nr. 5044/10.12.1999 şi respectiv nr. 39/07.01.2000, fiind aprobate spre rambursare 
sumele de 18.608.009.860 lei, respectiv de 20.315.000.559 lei, în total fiindu-i aprobată 
şi restituită suma de 38.923.010.419 lei.  

SC S.I. SRL O. a fost exportator de produse şi a avut ca unic furnizor  pe SC 
F.T.E. SRL Bucureşti  aceasta având la rândul ei ca unic furnizor pe SC S. 40 SRL. 

 Operaţiunile economice au fost desfăşurate la SC  F.T.E. SRL Bucureşti  şi la SC 
S. 40 SRL în baza unor procuri false,  de către inculpatul  K.C., cetăţean turc. 

La rândul său, SC S. 40 SRL a avut doi furnizori: SC R.F.E. SRL şi SC N.K.E. 
SRL. Aceste două societăţi din urmă au avut ca furnizor SC R.SA Bucureşti. 
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Obiectul relaţiilor comerciale dintre firme pe această relaţie a fost vânzarea 
succesivă a unor produse în perioada noiembrie – decembrie 1999. 

Produsele au fost achiziţionate de la SC R.SA Bucureşti la valoarea totală de 
4.667.651.910 lei (valoare fără TVA), şi la un preţ mediu de 362.223,505 lei, în cantitate 
de 15.065,26 mtr. 

Produsele arătate  au fost apoi livrate la SC S.  40 SRL dar la dosarul cauzei există 
facturi numai de la SC N.K.E. SRL către SC S. 40 SRL pentru întreaga marfă 
aprovizionată facturată în sumă de 2.314.959.690 lei plus TVA 509.291.132 lei, în 
valoare totală de 2.824.250.822 lei. 

La SC N.K.E. SRL s-a creat un profit din această operaţiune în sumă de 4.557.677 
lei şi un TVA colectat în sumă de 1.002.689 lei, la dosarul cauzei existând declaraţiile de 
impozite ale acestei firme, unde evidenţa contabilă era organizată conform legii. 

Întrucât SC RFE SRL nu a avut organizată evidenţa contabilă conform legii, de la 
această societate nu au putut fi obţinute înscrisuri. 

În cursul cercetărilor, din faza de urmărire penală, s-a stabilit, din documentele 
puse la dispoziţie, că această societate a fost înfiinţată pe bază de acte false, de către 
inculpatul A.F., cetăţean turc, care era asociat şi la SC R.I.  SRL iar această  societate nu 
a ridicat niciodată facturi fiscale. 

Întreaga cantitate de produse (de 15.065,26 mtr.) a fost livrată de   către SC S. 40 
SRL la SC F.T. SRL Bucureşti şi apoi de către aceasta, în continuare  la SC S.I. SRL O. 
la valoarea de 155.933.536.500 lei plus TVA. 

La aceste produse s-au adăugat şi un număr de 79.200 seturi de ornamente din 
sticlă, facturate de către SC F.T. SRL Bucureşti la valoarea de 20.988.000.000 lei plus 
TVA. 

Expertiza contabilă efectuată în cauză a menţionat că expertul  nu a fost în posesia 
unor documente contabile puse la dispoziţie nici de la SC S.  40 SRL unde s-a stabilit că 
nu a fost  organizată evidenţă contabilă. 

Lipsa evidenţei contabile pe verigile intermediare între SC R.SA Bucureşti şi SC 
S.I. SRL O. a făcut posibil ca preţul de procurare iniţial în valoare medie de 362.223.505 
lei să ajungă la exportatorul SC S.I. SRL O.  la valoarea de 10.350.537 lei, adică de 
aproape 29 ori mai mare, fără plata însă către stat a impozitelor şi taxelor aferente pe 
verigile intermediare. 

Se desprinde concluzia că produsele procurate de la SC R.SA Bucureşti nu au fost 
noi ci  declasate (rebuturi) şi livrate însă la export ca fiind noi, în vederea stabilirii de 
TVA, într-o sumă mult mai mare, care să fie solicitată de către SC S.I. SRL O. la 
rambursare, cum de altfel s-a şi procedat în realitate. 

De altfel, şi produsele date la export de către SC  S.I. SRL O. nu au corespuns  din 
punct de vedere fizic cu cele procurate iniţial (de la SC R.SA) prin cei patru intermediari. 

Aceste produse au fost în final exportate de către SC S.I. SRL O. la valoarea de 
9.963.735,06 USD, care a cerut recuperarea de TVA de la bugetul de stat pentru facturile 
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emise de SC F.T.E. SRL Bucureşti în valoare de 215.844.274.530 lei, din care TVA 
38.922.738.030 lei. 

În luna noiembrie 1999 s-au exportat prăjini de foraj şi globuri de iarnă pentru care 
s-a făcut cerere de rambursare de TVA cu  nr. 5044/10.12.1999 pentru suma de 
18.608.009.860 lei, reprezentând TVA aferent exportului. 

În data de 17.12.1999 s-a încheiat Nota de Constatare nr.504/din 17.12.1999 de 
către numitul Haralambie Mihailov – inspector la Circumscripţia Fiscală O.- prin care s-a 
aprobat restituirea sumei de 18.307.468.562 lei. 

Prin cererea de rambursare TVA nr.39/07.01.2000 s-a solicitat TVA aferent 
exportului din luna decembrie 1999, în sumă de 20.315.000.559 lei. 

În data de 10.01.2000 s-a încheiat Nota de Constatare nr.39/10.01.2000, de către 
numitul Haralambie Mihailov – inspector la Circumscripţia Fiscală O.- prin care s-a 
aprobat restituirea sumei de 19.860.083.601 lei. 

Scopul acestor operaţiuni  a fost în realitate încasarea unor sume importante de 
bani, de la stat, având drept consecinţă prejudicierea bugetului de stat.  

Astfel, creşterea fictivă a preţului s-a realizat pe verigile intermediare unde 
societăţile comerciale erau înfiinţate pe baza unor documente false şi nu era organizată 
evidenţa contabilă sub nici o formă. 

Pentru exporturile efectuate ,SC S.I. SRL O. nu a avut însă documente de transport 
internaţional iar conform raportului de expertiză contabilă  efectuat în cauză, un număr 
de şase exporturi în valoare de 3.172.452, 75 USD nu au fost  înregistrate la autoritatea 
vamală, acestea fiind în realitate fictive. 

Sumele obţinute în mod  ilegal prin rambursările repetate de TVA, de către  stat, 
au fost transferate în continuare  prin bănci în contul SC F.T. E. SRL Bucureşti  iar de 
aici bani au fost viraţi către SC S. 40 SRL şi inculpatul  K.C. ca şi persoană fizică.  

Inculpatul  K.C. a fost reprezentantul legal şi a acestor societăţi comerciale, dar în 
baza unor procuri false. 

În faza de urmărire penală a fost audiată martora P.T. care a declarat că,în calitate 
de contabil,  în anul 1999 a ţinut contabilitatea la cele trei societăţi comerciale respectiv 
la SC B. SRL, SC K.P. SRL şi SC S.I. SRL ,pe bază de convenţie civilă,patronii fiind 
inculpaţii Ziytak Şerkan, K.S. şi K.F. 

La sfârşitul fiecărei luni era contactată telefonic şi i se aduceau la Constanţa, unde 
locuieşte,de către un asociat actele, documentele primare (facturi de export),DIV-uri, 
declaraţii vamale de export, chitanţe, facturi de achiziţii mărfuri şi servicii,extrase de 
cont). Ea era cea care întocmea balanţe de verificare, completa registrele, raportările 
contabile ce trebuiau transmise la Circumscripţia Fiscală O. Le-a solicitat 
administratorilor celor trei societăţi comerciale să semneze toate documentele pentru că 
erau întocmite strict pe baza actelor pe care le aduceau. După ce semnau documentele, ea 
le lăsa asociaţilor, să facă copii pentru a fi depuse la dosarul de rambursare pentru 
depunere la Circumscripţia Fiscală O. odată cu decontul TVA şi cererea de rambursare 
TVA. 
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Martora era anunţată să vină la Administraţia Financiară O. pentru verificările de 
rambursare TVA, iar verificările au fost efectuate de către inspectorii M.H. şi M.A., care 
nu s-au deplasat niciodată la sediul firmelor. 

Martora a mai arătat că sumele rambursate drept TVA intrau în conturile 
societăţilor comerciale deschise la Trezoreria O. – de unde erau transferate în conturile 
altor bănci din Constanţa şi Bucureşti, martora luând la cunoştinţă de aceste operaţiuni la 
sfârşitul lunii următoare după ce i se prezentau extrasele de cont pe luna anterioară. A 
declarat că se putea ca banii să aibă şi altă destinaţie. Pe baza DIV-urilor prezentate de 
către unul dintre administratorii firmelor, ea întocmea facturile fiscale externe. 

A mai declarat martora că la cererea inculpaţilor K.F. şi K.S., documentele 
originale erau restituite imediat după întocmirea balanţei. Nu a fost la sediul celor trei 
societăţi comerciale şi nu avea un program de lucru. 

În privinţa martorei Petcu Teodora, care nu a mai putut fi ascultată în faza de 
judecată, s-a făcut aplicarea disp.art.327 al.3 c.pr.pen. 

De menţionat că toate cele trei societăţi comerciale au avut sediul declarat în oraş 
O. Şos.Naţională nr. 2/A,şi toate au avut contract de închiriere în acelaşi spaţiu, respectiv 
la un motel.Toate aceste societăţi comerciale au fost societăţi exportatoare de produse. 

SC K.P. SRL, SC B.  SRL şi SC S.I. SRL care au fost beneficiarele rambursărilor 
ilegale de TVA, au folosit pentru atingerea acestui scop  următoarele societăţi comerciale 
fictive: SC N.I. SRL Bucureşti, SC B.I.E. SRL Bucureşti, S.C. K.V.I. SRL Bucureşti, 
SC F.T. EXIM SRL Bucureşti, SC DJM RANIA SRL Constanţa. 

În faza de cercetare judecătorească, prin adresa nr.20653/din 27.01.2011 Statul 
Român prin ANAF reprezentată de către DGFP Constanţa s-a constituit parte civilă în 
procesul penal în contra inculpaţilor şi a părţilor responsabile civilmente cu suma totală 
de 208.267.537,96 lei, solicitându-se nu numai acoperirea prejudiciului efectiv cauzat ci 
şi suportarea  obligaţiile fiscale accesorii. 

Partea civilă a mai solicitat în conformitate cu disp.art.163 c.pr.pen.şi instituirea 
sechestrului asigurator asupra bunurilor inculpaţilor şi în conformitate cu disp.art.16 
c.pr.pen.introducerea în cauză a părţilor responsabile civilmente. 

În baza art.334 c.pr.pen. se va dispune completarea încadrării juridice pentru 
.inculpaţii Z.S. ,K.S., K.F., A.F., A.G., pentru fiecare, din infracţiunile prev.de: art.215 
al.1,2 şi 5 c.pen., în art.215 al.1, 2 şi 5 c.pen.în ref. la art.146 c.pen., cu aplic. art.13 
c.pen, din art.178 al.1 din Legea nr. 141/1997 în art.178 al.1 din Legea nr. 141/1997 cu 
aplic. art.13 c.pen şi din art.23 al.1 lit.a) şi c) din Legea nr.21/1999 în art.23 al.1 lit.a) şi 
c) din Legea nr. 21/1999 cu aplic. art. 13 c.pen, în raport de data săvârşirii faptelor, 
aplicându-se legea penală mai favorabilă. 

Se va dispune completarea încadrării juridice pentru inculpaţii A.C., G.Y., Y.K., 
A.H., K.C. şi R.D., pentru fiecare din infracţiunile prev.de art.26 c.pen.rap. la art.215 
al.1,2 şi 5 c.pen.cu aplic.art.41 al.2 c.pen. în art.26 c.pen.rap.la art.215 al.1, 2 şi 5 c.pen. 
cu aplic.art. 41 al.2 c.pen, în ref. la art.146 c.pen.cu aplic. art.13 c.pen şi din art.23 al.1 
lit.a) şi c) din Legea nr.21/1999 în art.23 al.1 lit.a) şi c) din Legea nr. 21/1999 cu aplic. 
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art.13 c.pen, în raport de data săvârşirii faptelor, aplicându-se legea penală mai 
favorabilă. 

În privinţa infracţiunii de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave se va ţine 
seama şi de intervalul de timp în care s-a desfăşurat activitatea infracţională, fiind 
aplicabile disp.art.146 c.pen.şi art.13 c.pen.în raport de cuantumul prejudiciului efectiv 
cauzat. 

Referitor la infracţiunea prev.de art.178 din Legea nr.141/1997 apare ca fiind  
incident art.13 c.pen. privind aplicarea legii penale mai favorabile, întrucât acest act 
normativ a fost abrogat prin Codul Vamal adoptat la data de 10.04.1996.şi intrat în 
vigoare la data de 18.06.2006. 

În privinţa infracţiunii prev.de art.23 al.1 lit.a) şi c) din Legea nr.21/1999 apare ca 
fiind incident art.13 c.pen.privind aplicarea legii penale mai favorabile, întrucât acest act 
normativ a fost abrogat prin Legea nr.656/07.12.2002 privind prevenirea şi sancţionarea 
spălării banilor. 

În drept 
Faptele inculpatului Z.S., cetăţean turc, în calitate de asociat şi administrator la SC 

K.P. SRL O., din martie-septembrie 1999, de a solicita şi obţine de la stat rambursarea 
ilegală de TVA, folosind în acest sens documente contabile falsificate, şi apoi de a 
prezenta la autoritatea vamală documente de transport şi comerciale falsificate cât şi 
fapta de a transfera în mod succesiv sumele de bani obţinute din rambursările ilegale de 
TVA prin conturile mai multor societăţi comerciale, din care unele „fantomă” în scopul 
de a ascunde provenienţa reală a banilor obţinuţi în mod ilegal, fiind cauzat statului un 
prejudiciu în sumă totală de 601.371,85 lei, întrunesc elementele constitutive ale 
infracţiunilor de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave prev. de art. 215 al. 1, 2 şi 5 
C.pen în ref. la art.146 c.pen., cu aplic. art.13 c.pen, de folosire la autoritatea vamală de 
documente vamale sau de transport falsificate prev.de art. 178 al.1 din Legea 141/1997 
cu aplic.art.13 c.pen.şi de spălare de bani, prev.de art. 23 al.1 lit.a) şi c) din Legea 
nr.21/1999.,cu aplic.art.13 c.pen. 

Faptele inculpatului K.S., cetăţean turc, în calitate de asociat şi administrator la SC  
B. SRL O., din mai – septembrie 1999, de a solicita şi obţine de la stat rambursarea 
ilegală de TVA, folosind în acest sens documente contabile falsificate, şi apoi de a 
prezenta la autoritatea vamală documente de transport şi comerciale falsificate cât şi 
fapta de a transfera în mod succesiv sumele de bani obţinute din rambursările ilegale de 
TVA prin conturile mai multor societăţi comerciale, din care unele „fantomă” în scopul 
de a ascunde provenienţa reală a banilor obţinuţi în mod ilegal, fiind cauzat statului un 
prejudiciu în sumă totală de 489.139,81 lei, întrunesc elementele constitutive ale 
infracţiunilor de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave prev. de art. 215 al. 1, 2 şi 5 
C.pen. în ref.la art.146 c.pen.şi art.13 c.pen, de folosire la autoritatea vamală de 
documente vamale sau de transport falsificate prev.de art. 178 al.1 din Legea 141/1997 
cu aplic. art.13 c.pen.şi de spălare de bani, prev.de art. 23 al.1 lit.a) şi c) din Legea 
nr.21/1999, cu aplic.art.13 c.pen. 
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Faptele inculpatului K.F., cetăţean turc, în calitate de  asociat şi administrator la 
SC S.I. SRL O., din noiembrie-decembrie 1999, de a solicita şi obţine rambursarea 
ilegală de TVA, folosind în acest sens documente contabile falsificate, şi apoi de a 
prezenta la autoritatea vamală documente de transport şi comerciale falsificate cât şi 
fapta de a transfera în mod succesiv sumele de bani obţinute din rambursările ilegale de 
TVA prin conturile mai multor societăţi comerciale, din care unele „fantomă” în scopul 
de a ascunde provenienţa reală a banilor obţinuţi în mod ilegal, fiind cauzat statului un 
prejudiciu în sumă totală de 17.880.269,81 lei, întrunesc elementele constitutive ale 
infracţiunilor de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave prev. de art. 215 al. 1, 2 şi 5 
C.penîn ref.la art.146 c.pen.cu aplic.art.13 c.pen, de folosirea la autoritatea vamală de 
documente vamale sau de transport falsificate prev.de art. 178 al.1 din Legea 141/1997, 
cu aplic.art.13 c.pen. şi de spălare de bani, prev.de art. 23 al.1 lit.a) şi c) din Legea nr. 
21/1999. 

Faptele coinculpaţilor  A.F. şi A.G., cetăţeni turci, în calitate de împuterniciţi să 
administreze pe diferite perioade de timp SC K.P. SRL O., în anul 1999, mai-septembrie, 
de a solicita şi obţine rambursarea ilegală de TVA, folosind în acest scop documente 
contabile falsificate, de a prezenta la autoritatea vamală documente de transport şi 
comerciale falsificate şi fapta de a transfera în mod succesiv sumele de bani obţinute din 
rambursările ilegale de TVA prin conturile mai multor societăţi, din care unele 
„fantomă” în scopul de a ascunde provenienţa reală a banilor obţinuţi în mod ilegal, fiind 
cauzat bugetului de stat un prejudiciu în sumă totală de 601.371,85 lei, întrunesc 
elementele constitutive ale infracţiunilor de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave  
prev. de art. 215 al. 1,2 şi 5 C.pen.în ref.la art.146 c.pen.şi cu aplic.art.13 c.pen, de 
folosire la autoritatea vamală de documente vamale sau de transport falsificate,  prev. de 
art. 178 al.1 din Legea nr. 141/1997, cu aplic.art.13 c.pen. şi de spălare de bani, prev. de 
art. 23 al.1 lit.a) şi c) din Legea 21/1999,cu aplic.art.13 c.pen. 

Inculpatul A.F. a mai fost trimis în judecată şi condamnat pentru acelaşi gen de 
fapte săvârşite în cadrul SC R.I. SRL (rechizitoriul nr.49/P/2000 al Parchetului de pe 
lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie). 

Faptele inculpatului A.C., cetăţean sirian, care în calitate de administrator la SC 
B.I.E. SRL Bucureşti, în februarie-mai  1999, nu a luat măsuri de întocmire a evidenţei 
contabile, fiind răspunzător, în virtutea acestei calităţi oficiale, de întreaga activitate a 
societăţii şi de a transfera prin conturile acestei societăţi sume de bani ,cunoscând că în 
realitate acestea provin din săvârşirea de infracţiuni, cauzând bugetului de stat un 
prejudiciu în sumă de 16.364.779,70 lei, întrunesc elementele constitutive ale 
infracţiunilor  de spălare de bani, prev. de art. 23 al. 1 lit. a) şi c) din Legea nr.21/1999,cu 
aplic.art.13 c.pen, şi de  complicitate la înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, în 
formă continuată prev. de art. 26 C.pen. rap. la art. 215 al. 1, 2 şi 5 C.pen, cu aplic. art.41 
al.2 c.pen. în ref.la art.146 c.pen.şi art.13 c.pen. 

Faptele inculpatului G.Y., cetăţean turc care, în baza unor procuri false, a 
desfăşurat în anul 1999 toate activităţile economico-financiare la :  
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- SC N.I. SRL Bucureşti, societate înfiinţată cu documente false de către numitul 
Y.J.M. pe numele cetăţeanului irakian F.H., în sensul că a emis facturi către SC K.P. 
SRL O. în valoare de 91.243.261.978 lei, către SC B. SRL O. în valoare de 
139.644.638.144 lei şi către SC P.I.I. SRL în valoare de 69.247.173.681 lei, activitatea 
infracţională desfăşurându.-se în septembrie 1999, cauzând statului un prejudiciu în sumă 
de 30.147.386,20 lei; 

- SC K.V.I. SRL Bucureşti emiţând facturi fictive către SC K.P. SRL O. în valoare 
de 294.824.626.544 lei, cauzând bugetului de stat un prejudiciu în sumă de 
66.460.864,80 lei; 

-  SC B.I.E. SRL, cauzând bugetului de stat un prejudiciu în sumă de 
16.364.386,20 lei; 

-  SC P.I.I. SRL în valoare de 69.247.173.681 lei, prin acestea, facilitându-le 
coinculpaţilor cetăţeni turci Z.S., K.S., K.F., A.G.şi A.F. obţinerea ilegală de TVA, şi 
apoi să transfere sumele astfel obţinute în mod ilegal, în scopul ascunderii sau disimulării 
ilicite a acestora, obţinând sume de bani ce provin din rambursarea de TVA, întrunesc 
elementele constitutive ale infracţiunilor de spălare de bani, prev. de art. 23 al. 1 lit.a) şi 
c) din Legea nr.21/1999, cu aplic.art.13 c.pen., de complicitate la înşelăciune cu 
consecinţe deosebit de grave ,în formă continuată, prev. de art. 26 C.pen. rap. la art. 215 
al. 1,2 şi 5 C.pen cu aplic.art.41 al.2 c.pen., în ref.la art.146 c.pen.şi art.13 c.pen. 

Faptele inculpatului Y.K., cetăţean turc care, în calitate de administrator la SC 
K.V.I. SRL Bucureşti, în perioada mai-decembrie 1999, nu a luat măsuri de întocmire a 
evidenţei contabile fiind răspunzător, în virtutea acestei calităţi oficiale, de întreaga 
activitate comercială a societăţii şi de a transfera prin conturile societăţii sume de bani 
cunoscând că aceste sume ilicite provin din săvârşirea de infracţiuni, cauzând bugetului 
de stat un prejudiciu în sumă de 66.460.864,80 lei, întrunesc elementele constitutive ale  
infracţiunilor  de spălare de bani, prev. de art. 23 al. 1 lit. a) şi c) din Legea nr.21/1999, 
cu aplic.art.13 c.pen. şi de complicitate la înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, în 
formă continuată,  prev. de art. 26 C.pen. rap. la art. 215 al. 1,2 şi 5 C.pen cu aplic.art.41 
al.2 c.pen.în ref. la art.146 c.pen.şi art.13 c.pen. 

Faptele inculpatului A.H., cetăţean turc care, în calitate de administrator la SC F.T. 
E. SRL Bucureşti, în perioada mai – decembrie 1999, nu a luat măsuri de întocmire a 
evidenţei contabile, fiind răspunzător, în virtutea acestei calităţi oficiale, de întreaga 
activitate a societăţii şi de a transfera prin conturile societăţii sume de bani cunoscând că 
aceste sume ilicite provin din săvârşirea de infracţiuni,fiind cauzat bugetului de stat un 
prejudiciu în sumă de 21.584.427,45 lei, întrunesc elementele constitutive ale 
infracţiunilor  de spălare de bani, prev. de art. 23 al. 1 lit. a) şi c) din Legea nr.21/1999, 
cu aplic.art.13 c.pen. şi de complicitate la înşelăciune, cu consecinţe deosebit de grave, în 
formă continuată, prev. de art. 26 C.pen. rap. la art. 215 alin. 1, 2 şi 5 C.pen., cu 
aplic.art.41 al.2 c.pen.în ref. la art.146 c.pen.şi art.13 c.pen. 

Faptele inculpatului K.C., cetăţean turc care, în calitate de împuternicit la SC F.T. 
E. SRL Bucureşti, în cursul lunilor noiembrie – decembrie 1999 (perioadă ce corespunde 
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cu şederea sa în România) a efectuat transferuri bancare în numele acestei societăţi, în 
străinătate şi a emis facturi fictive către SC S.I. SRL O., fără însă a înregistra în 
contabilitatea societăţii operaţiunile desfăşurate şi veniturile astfel obţinute şi de a 
transfera prin conturile societăţii sume de bani cunoscând că aceste sume ilicite provin 
din săvârşirea de infracţiuni, cauzând bugetului de stat un prejudiciu în sumă de 
21.584.427,45 lei, dar şi de 124.197,58 lei, întrunesc elementele constitutive ale 
infracţiunilor de spălare de bani, prev. de art. 23 al. 1 lit. a) şi c) din Legea nr.21/1999, cu 
aplic. art.13 c.pen. şi de complicitate la înşelăciune, cu consecinţe deosebit de grave, în 
formă continuată, prev. de art. 26 C.pen. rap. la art. 215 al. 1,2 şi 5 C.pen., cu aplic. 
art.41 al.2 c.pen.în ref. la art.146 c.pen.şi art.13 c.pen. 

Inculpatul K.C. a fost împuternicit şi la SC S. 40 SRL unde a desfăşurat activităţi 
în cadrul societăţii, şi care societate a fost folosită în relaţia prin care mărfuri 
achiziţionate de la SC R.SA Bucureşti (prăjini foraj şi ţevi reduse declasate), ajungeau la 
SC S.I. SRL O. la preţuri supraevaluate pe baza cărora au fost obţinute în mod ilegal 
rambursări de TVA. 

Faptele inculpatului  R.D., cetăţean sirian care, în calitate de administrator al SC 
D.J.M. R. SRL Constanţa, în perioada iunie-iulie 1998, a emis facturi cu preţuri 
supraevaluate ale mărfurilor către SC R.I. Impex SRL în valoare de 6.478.458.640 lei şi 
către SC H.I. SRL în valoare de 13.929.242.640 lei, fără a înregistra în contabilitate 
operaţiunile desfăşurate şi veniturile obţinute, precum şi activitatea că a facilitat 
obţinerea unor rambursări ilegale de TVA de către SC R.I. I. SRL şi transferul unor sume 
de bani obţinute din rambursarea ilegală de TVA în scopul ascunderii sau disimulării 
originii ilicite a banilor, fiind cauzat bugetului de stat un prejudiciu în sumă de 
1.031.217,94 lei, întrunesc elementele constitutive ale infracţiunilor de spălare de bani, 
prev. de art. 23 al. 1 lit. a) şi c) din Legea nr. 21/1999 cu aplic.art.13 c.pen şi de  
complicitate la înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată,  prev. 
de art. 26 C. pen. rap. la art. 215 al. 1, 2 şi 5 C.pen.cu aplic.art.41 al.2 c.pen.în ref.la 
art.146 c.pen.şi art.13 c.pen. 

În raport de aceste încadrări juridice va fi atrasă răspunderea penală a inculpaţilor. 
La stabilirea şi aplicarea pedepselor, instanţa va avea în vedere pentru fiecare 

inculpat, criteriile generale şi obligatorii, utilizate împreună şi prevăzute de art.72 c.pen. 
Astfel, se va avea în vedere gradul concret de pericol social al faptelor comise, 

destul de ridicat, împrejurările concrete în care s-a acţionat, în mod conjugat, coordonat, 
prin multitudinea acţiunilor întreprinse de un număr însemnat de persoane, cetăţeni 
străini, acţiuni bazate pe încredere între aceştia, marea majoritate a inculpaţilor fiind 
cetăţeni turci, dar şi sirieni, care deşi aflaţi pe teritoriul unui stat străin, sfidând normele 
legale din statul român au urmărit obţinerea de sume însemnate de bani, pe căi ilicite, 
complexitatea activităţii infracţionale desfăşurate, pe o perioadă destul de scurtă de timp, 
fiind vizat anul 1998-1999, scopul urmărit, obţinerea de surse ilicite de câştig, prin 
rambursările ilicite de TVA, fiind utilizate societăţi comerciale inexistente, ”fantomă”, 
cu sedii fictive, prin mijloace frauduloase, procuri false, emise chiar în mod succesiv, 
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după acţiunile întreprinse şi obţinerea banilor, inculpaţii au părăsit imediat teritoriul 
României, în scopul de a se sustrage de la răspunderea penală, cuantumul mare al 
prejudiciilor cauzate bugetului de stat, rămase nerecuperate, deşi a trecut un interval 
foarte mare de timp, dispoziţiile din partea generală a codului penal şi limitele de 
pedeapsă fixate în partea specială.  

În operaţiunea de individualizare se vor mai lua în considerare şi forma de 
participaţie, autorat a inculpaţilor Z.S., K.S., K.F.,A.F. şi A.G. pentru infracţiunea de 
înşelăciune şi respectiv de complice a inculpaţilor A.C., G.Y., Y.K., A.H., K.C. şi R.D., 
ca şi contribuţia lor efectivă la activitatea infracţională desfăşurată cu implicarea mai 
multor societăţi comerciale înregistrate în mun. Bucureşti, dar şi în oraşul O., 
jud.Constanţa, crearea unui circuit economic.  

Se mai reţine că inculpaţii Z.S., K.S., K.F., A.F., A.G., G.Y., Y.K., A.H., K.C. 
sunt cetăţeni turci iar inculpaţii A.C., şi R.D. sunt cetăţeni sirieni, sustrăgându-se însă de 
la cercetările întreprinse faţă de ei, chiar imediat după epuizarea activităţii infracţionale, 
grăbindu-se să părăsească imediat teritoriul României. 

Inculpatul Y.K. a posedat antecedente penale, fiind condamnat la pedeapsa de 2 
ani închisoare, prin sent.penală nr. 5/08.01.1997, de Tribunalul Arad, rămasă definitivă 
prin nerecurare, fiind emis MEPI nr. 15/1998, pentru săvârşirea infracţiunii prev.de 
art.68 lit.b) din Legea nr.56/1992, pedeapsă graţiată prin Legea nr.543/2002. 

Întrucât faptele comise de către inculpaţi sunt în concurs real sau material de 
infracţiuni în condiţiile art.33 lit.a) c.pen. prin raportare şi la disp. art.34 lit.b) c.pen. se 
va dispune contopirea pedepselor cu închisoare stabilite cu executarea celei mai grele, cu 
executare în regim privativ de libertate în condiţiile art.57 c.pen. 

În privinţa infracţiunii de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave şi de folosire 
la autoritatea vamală de documente vamale sau de transport falsificate, se va aplica 
fiecărui inculpat, în baza art.65 c.pen. în referire la art.66 c.pen pedeapsa complementară 
a interzicerii drepturilor prev.de art.64 al.1 lit.a) teza a II-a şi lit.b) şi c) C.pen. pe o 
anumită durată,  după executarea pedepsei principale. 

În aplicarea pedepsei complementare se iau în considerare şi dispoziţiile Deciziei 
nr.XXIV/2007 (M.Of.nr.772/14.11.2007) a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie – secţiile 
unite, ale cărei prevederi sunt obligatorii pentru instanţe potrivit art.414 ind.5 al.4 
c.pr.pen., care au stabilit că ”pedeapsa complementară a interzicerii unor drepturi 
prevăzută în legea penală română, în conţinutul art.64 c.pen.se aplică în condiţiile art.65 
c.pen. şi inculpaţilor cetăţeni străini”. 

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

În considerarea Deciziei nr.LXXIX(74)/05.11.2007 a Î.C.C.J. - Secţiile Unite - de 
admitere a recursului în interesul legii, ale căror dispoziţii sunt obligatorii pentru instanţe 
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conform art.414 ind.5  al.4 c.pr.pen. faţă de criteriile stabilite în disp. art.71 al.3 c.pen., în 
raport de natura infracţiunilor comise, încălcările normelor cuprinse în legea penală cât şi 
în codul vamal, durata mare a pedepsei închisorii, valorile sociale lezate, gravitatea 
ridicată a acestora, de împrejurările cauzei, în baza art.71 al.1,2 c.pen se va interzice  
fiecărui inculpat exerciţiul drepturilor prev.de art.64 al.1 lit.a)teza a II-a, lit.b) şi lit.c) 
c.pen. 

Inculpaţilor  nu le poate fi restrâns dreptul fundamental  (constituţional) de a alege, 
conform art.64 al.1 lit.a), teza a I-a c.pen., pentru că indiferent de durata pedepsei 
stabilite şi de natura infracţiunii care a atras-o, nu se justifică excluderea persoanei 
condamnate din rândul persoanelor cu drept de vot, neexistând nici o legătură între 
interzicerea dreptului de vot şi scopul pedepsei, în acest sens statuând şi Curtea 
Europeană a Drepturilor Omului prin hotărârea din data de  30.03.2004 în Cauza Hirst 
contra Marii Britani, în raport şi de art.3 din Protocolul nr.1 al C.E.D.O. 

Inculpaţilor le va fi însă interzis pe durata executării pedepsei principale drepturile 
prevăzute de art.64 al.1 lit.a) teza a II-a, lit.b) şi lit.c) c.pen, acesta din urmă pe 
considerentul că s-au folosit de calităţile pe care le deţineau-de administrator societăţi 
comerciale- pentru desfăşurarea activităţii infracţionale. 

În baza art.350 c.pr.pen se va dispune arestarea inculpaţilor la data rămânerii 
definitive a prezentei hotărâri. 

Latura  civilă 
Raportul de expertiză contabilă nr.2102/P/din 20.06. 2004, întocmit de experţii 

O.A. şi B.P. - dosar Parchet d.p.l. Tribunalul Constanţa, a concluzionat că toate 
rambursările de TVA s-au efectuat în baza controalelor efectuate de către inspectorii din 
cadrul Circumscripţiei Fiscale O. iar societăţile furnizoare au fost societăţi fantomă, 
imposibil de găsit la sediul declarat. Toate societăţile furnizoare erau plătitoare de TVA, 
pentru rambursarea TVA fiind necesare înştiinţările de plătitor de TVA de la 
administraţiile financiare teritoriale. Dar aceste societăţi comerciale nu au plătit TVA 
colectat la bugetul de stat, sustrăgându-se controlului fiscal prin declararea de sedii 
fictive. Plata furnizorilor a fost de asemenea mimată prin circuite financiare fictive, în 
acest fel fiind prejudiciat în mod direct bugetul de stat. 

Se constată că în cauză sunt întrunite în mod cumulativ cerinţele răspunderii civile 
delictuale pentru fapta proprie prev.de art.998-999 c.civ. operând şi solidaritatea conform 
disp. art.1003 c.civ. 

În consecinţă, în baza art.14 al.3 lit.b) c.pr.pen. rap. la art.346 c.pr.pen., art.998-
999 c.civ, şi art.1003 c.civ se va admite acţiunea civilă formulată de Statul Român prin 
ANAF reprezentată de către DGFP Constanţa, în calitate de parte civilă .” 

În termen legal, împotriva acestei sentinţa a declarat apel inculpatul A.H., 
criticând-o pentru  nelegalitate şi netemeinicie. 

În susţinerile orale, inculpatul, prin apărător, a solicitat admiterea apelului, 
desfiinţarea hotărârii atacate şi rejudecând să se dispună achitarea sa, în temeiul art. 11 
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pct. 2 lit a  rap. la art. 10 lit c cod pr. penală, întrucât fapta a fost săvârşită  de o altă 
persoană, motivând că nu a părăsit niciodată Turcia. 
 La Curtea de Apel Constanţa, cauza a fost înregistrată sub acelaşi nr. 
16736/118/2010. 
  Examinând legalitatea şi temeinicia sentinţei  penale nr. 367 din data de 
29.09.2011 pronunţată de Tribunalul Constanţa  în dosarul nr. 16736/118/2010, prin 
prisma criticilor aduse şi din oficiu, conform art. 371 alin 2 cod pr. penală,  Curtea 
constată următoarele: 
 Prin sentinţa penală nr.367 din data de 29.09.2011 pronunţată de Tribunalul 
Constanţa  în dosarul nr. 16736/118/2010, inculpatul  A.H.  a fost condamnat la pedeapsa 
de 10 ani şi 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii  prev de art. 26 cod penal rap. 
la art. 25 alin 1, 2  şi 5 cod penal cu aplic art. 41 alin 2 cod penal, în referire la art. 146 
cod penal cu aplic art. 13 cod penal, pentru complicitate la înşelăciune cu consecinţe 
deosebit de grave. 
 În baza art. 23 lin 1 lit a şi c din legea nr. 21/1991 cu aplic art. 13 cod penal, 
acelaşi inculpat a fost  condamnat  pentru infracţiunea de spălare de bani.   
 În baza art. 33 lit. a rap. la art. 34 lit b cod penal s-a dispus contopirea acestor  
două pedepse în pedeapsa cea mai grea, în final inculpatul fiind  condamnat la pedeapsa 
rezultantă de 10 ani şi 6 luni închisoare, în condiţiile art. 57 cod penal, cu aplic. pedepsei 
complementare, prev. de art. 64 alin 1 lit a teza II şi lit b şi c cod penal pe o durată  de 3 
ani după executarea pedepsei principale şi acelei accesorii, prev de art. 64 alin 1 lit a teza 
II şi lit b şi c cod penal.   
 Prima instanţă a reţinut că inculpatul, cetăţean turc, în calitate de administrator la 
SC F.E. SRL BUCUREŞTI, în perioada mai – decembrie 1999 nu a luat măsuri de 
întocmire a evidenţei contabile, fiind răspunzător, în virtutea acestei calităţi oficiale, de 
întreaga activitate a  societăţii şi de faptul că a transferat prin conturile societăţii, sume de 
bani cunoscând că aceste sume ilicite din săvârşirea de infracţiuni, cauzând bugetului de 
stat un prejudiciu în sumă de 21.584.427,45 lei . 
 Faţă de considerentele cererii de apel, prin care se contestă identitatea inculpatului, 
dar şi de împrejurarea că, la Parchetul General Republican Bursa Turcia s-a înregistrat  
plângerea acestuia, privind condiţiile în care s-a uzat de numele apelantului, de paşaport, 
curtea a solicitat acestei unităţi de parchet comunicarea stadiului lucrărilor privind  
plângerea formulată de A.H. 
 Prin adresa nr. 2644 din 26.01.2013, Direcţia de Drept Internaţional şi Cooperare 
Judiciară a comunicat instanţei că autorităţile turce nu au dat curs cererii de asistenţă 
formulată de Curtea de Apel Constanţa, întrucât a fost adresată Parchetului Bursa Turcia, 
fără intermedierea autorităţilor centrale, astfel cum prevăd dispoziţiile art. 15 din 
Convenţia Europeană de Asistenţă Judiciară în Materie Penală Strassbourg – aprilie 
1959. 
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 Urmare acestui răspuns, Curtea de Apel Constanţa, prin adresa nr. 16736/118/2010 
din 04.02.2013 a solicitat, în condiţiile legii, sprijinul Direcţiei de Drept Internaţional şi 
Cooperare Judiciară  pentru  obţinerea relaţiilor de la Parchetul Bursa Turcia.  
 Cu adresa nr. 2664/2013 din data de 01.03.2013, Serviciul de Cooperare Judiciară 
Internaţională în Materie Penală remite Curţii de Apel Constanţa înscrisurile emise de 
autorităţile turce cu privire la solicitările autorităţilor române, transmise de Ministerul de 
Justiţie din R. Turcia la data de 05.03.2013 prin corespondenţă electronică, cu menţiunea 
că Parchetul din Bursa şi-a declinat competenţa în favoarea Parchetului Techirdag – (de 
la ultimul domiciliu al inculpatului). Au fost ataşate următoarele înscrisuri  în limba turcă 
şi traduse în limba română. 

- adresa Parchetului Techirdag – Biroul Preliminar nr. 2011/9735 din 11.01.2012  
către  Direcţia Serviciului Comunitar Techirdag  

-  hotărârea Parchetului Techirdag nr. 2012/11.01.2012, privind neînceperea 
urmăririi penale faţă de autor necunoscut. 

- adresa nr. 2011/9735/04.03.2013 a Parchetului Techirdag, Biroul Preliminar către 
Parchetul Techirdag – Biroul Corespondenţă: 
Din înscrisurile înaintate de autorităţile judiciare din R. Turcia, rezultă că H.A., 

născut la 22.05.1971, sat Çaglayan, Osmangazi / Bursa – Turcia, cu ultim domiciliu în 
localitatea  Techirdag,  după ce a aflat că a fost condamnat la pedeapsa de 10 ani şi 6 luni 
închisoare de Tribunalul Constanţa din România, a depus plângere la Inspectoratul 
Districtual Bursa Turcia, înregistrată sub nr. 2011/1237 din data de 07.12.2011, motivând  
că  nu a  fost niciodată în România şi nu deţine paşaport.   

Plângerea a fost înaintată Parchetului Bursa spre rezolvare şi a format dosarul 
2011/69427/2011 având ca obiect  fapte de emitere  şi utilizare a  unui paşaport fals faţă 
de  suspect – inculpat necunoscut. 

 Prin hotărârea nr. 2011/3729 din 14.12.2011, Parchetul Bursa şi-a declinat 
competenţa de soluţionare a cauzei în favoarea Parchetului Techirdag, în raport de 
ultimul domiciliu al petentului. 

 La Parchetul Techirdag, cauza a fost înregistrată sub nr. 2011/9735, efectuându-se 
cercetări sub aspectul comiterii infracţiunii de fals în înscrisuri oficiale, prev de art. 
342/1 102/3 din codul penal turc nr. 765 în vigoare la data săvârşirii infracţiunii, 
împotriva unui inculpat necunoscut. 

 Prin hotărârea nr. 2012 din 11.01.2012  Parchetul Techirdag a dispus  neînceperea 
urmăririi penale faţă de suspectul necunoscut. 

 Pentru a hotărî astfel, s-a reţinut că, urmare cercetărilor efectuate s-a constatat că 
pe numele de H.A., la data de 23.01.1998, s-a emis  paşaportul seria J nr. … de către 
Inspectoratul Districtual Techirdag, cu care s-a ieşit din ţară la data de 24.01.1998 şi 
despre care se susţine că este întocmit în fals în Techirdag, iar având în vedere că ultimul 
domiciliul al solicitantului se afla la Techirdag, actele de anchetă cu privire la 
infracţiunea de sperjur, săvârşită în străinătate i s-au înaintat de către Parchetul Bursa, 
împreună cu adresa de lipsă de competenţă. 
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 Se motivează prin hotărâre că infracţiunea de fals în act oficial s-a săvârşit de 
suspectul necunoscut la data de 23.01.1999, când acesta a părăsit ţara în baza 
paşaportului J nr.  …, eliberat pe numele reclamantului, astfel că, în ceea ce priveşte 
infracţiunea de fals în act oficial, sunt incidente prevederile codului penal turc nr. 765  în 
vigoare la  data comiterii infracţiunii, potrivit art. 342/1 102/3, cu termen de prescripţie 
de 10 ani, iar conform prevederilor art. 2041, 661e ale codului penal turc, intrat în vigoare 
la data de 01.06.2005, termenul de prescripţie al infracţiunii este de 8 ani. 

 Se mai reţine în hotărâre că, în pofida tuturor diligenţelor depuse în vederea  
căutării suspectului, de la data săvârşirii infracţiunii la zi, acesta nu a fost găsit  şi nu s-au 
efectuat formalităţile care să ducă la întreruperea  curgerii termenului de prescripţie. Faţă 
de natura infracţiunii şi cuantumul pedepsei prevăzute de dispoziţia legală  care vizează  
infracţiunea  pentru care autorul necunoscut este cercetat, se constată împlinit termenul 
de prescripţie  prevăzut de  dispoziţiile  codului penal turc  nr. 5237, art. 661e (art. 102/3 
al Cp Tzurc  nr. 7465), cu consecinţa neînceperii urmăririi penale faţă de  suspectul 
necunoscut. 

 Rezultă că fapta reclamată de inculpatul A.H. autorităţilor turce de fals în 
înscrisuri oficiale s-a prescris în termen de 8 ani de la data comiterii, respectiv la 
23.01.2006. 

  Câtă vreme prin apelul formulat în cauză se contestă identitatea inculpatului, iar în 
sprijinul apărării există la dosar hotărârea Parchetului Techirdag care relevă o situaţie de 
fapt şi de drept favorabilă inculpatului, curtea apreciază că se  nasc serioase îndoieli cu  
privire la   identitatea persoanei condamnate. 

 Este real că hotărârea Parchetului Techirdag indică faptul că reclamantul A.H. 
putea ataca în 15 zile de la comunicare această hotărâre. 

  Din înscrisurile remise de autorităţile judiciare din Turcia reiese că acestea nu 
cuprind nici o menţiune sub aspectul folosirii sau nu a căii de atac. O logică simplă, însă, 
ar conduce la concluzia că, în ambele variante, reclamantul A.H. se află într-o situaţie 
favorabilă. 

 Astfel, ţinând seama că prin hotărârea pronunţată de Parchetul Techirdag s-a 
constatat intervenită prescripţia, reclamantul nu era interesat să o atace. 

  În cazul în care ar fi uzat de calea de atac - fiind singurul îndreptăţit să o facă -  
faţă de timpul scurs de la data pronunţării hotărârii 11.01.2011 este greu de presupus că  
apelul promovat nu s-a soluţionat la un interval de peste 1 an de zile (04.03.2013 fiind 
data comunicări solicitărilor), faţă de operativitatea de care au dat dovadă autorităţile 
turce în soluţionarea plângerii. Mergând  mai departe pe firul logicii simple şi în aceasta 
a două variantă, instanţa nu putea face reclamantului (inculpatului din prezenta cauză), 
situaţie mai rea în propria cale de atac. 

 În plus, din examinarea actelor dosarului supus controlului judiciar rezultă lipsa 
oricărui act de identitate al inculpatului A.H. (paşaport, act de stare civilă) sau fotografii. 
De altfel, în exercitarea rolului activ pentru aflarea adevărului, în apel instanţa a solicitat 
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acuzării remiterea paşaportului apelantului pentru lămurirea aspectului legat de 
identitatea acestuia, fără nici un rezultat. 

 Din adresa de la dos. urmărire penală poziţia 17 reiese că MAI Autoritatea Pentru 
Străinătate răspunde la 17.08.2004 solicitării Parchetului de pe lângă Tribunalul 
Constanţa nr. 931/P/2004, menţionând că în evidenţele acesteia autorităţi nu se identifică 
persoana cetăţeanului turc A.H. 

 Prin adresa nr. 263049/DD/3/23.09.2003 MAI DGEIP Autoritatea Pentru Străini 
fila 47 dosar urmărire penală şi din adresa nr. SC25465 din 13.02.2011 a Ministerului de 
Interne – Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră Serviciul Punct Comandă 
Operativ se comunică: că, la data de 25.01.1998 figurează că a intrat în România prin 
P.T.F. Vama Veche, cu paşaportul J nr. …, eliberat la 23.01.1998 - o persoană de sex 
bărbătesc A.H., născut la 22.05.1971 în localitatea Bursa Turcia, în calitate de turist cu 
autoturismul  nr. 34 … 

 Din ultima adresă mai rezultă că acesta nu a mai ieşit din România până în anul 
2011, data  emiterii adresei. 

 În opinia curţii, din analiza materialului probator administrat nu rezultă, cu 
certitudine, vinovăţia inculpatului, având în vedere că se nasc îndoieli cu privire la 
identitatea  acestuia. 

 Potrivit art. 345 alin 2 cod pr. Penală, soluţia de condamnare a inculpatului  se 
pronunţă numai dacă instanţa constată că fapta există, constituie infracţiune şi a fost 
săvârşită  de inculpat. Din economia acestui text de lege rezultă cu claritate că instanţa de 
judecată pronunţă condamnarea inculpatului, numai în situaţia în care probele strânse în 
cursul urmării penale şi verificate în cursul cercetării judecătoreşti, dovedesc în mod cert  
că fapta a fost săvârşită de inculpat. 
 Conform art. 200 cod pr. penală, urmărirea penală are ca obiect strângerea 
probelor necesare cu privire la existenţa infracţiunii, la identificarea făptuitorului şi la 
stabilirea răspunderii acestuia pentru a se constata dacă este sau nu cazul să se dispună  
trimiterea  în judecată. 
 Pentru a servi drept temei de condamnare, probele strânse la urmărire penală  
trebuie verificate  de  instanţa de judecată  prin administrarea lor  în şedinţă publică oral, 
nemijlocit  şi în contradictoriu. 
 Numai după verificarea efectuată în aceste condiţii, instanţa poate reţine motivat 
că exprimă adevărul fie probele de la urmărire penală, fie cele  administrate în cursul 
judecăţii prin exercitarea rolului activ. 
 Cum, în materie penală funcţionează principiul prezumţiei de nevinovăţie, atât 
organul de urmărire penală, cât şi instanţa de judecată trebuie să desfăşoare o intensă 
activitatea probatorie pentru lămurirea pricinii sub toate aspectele. 
 Prezumţia de nevinovăţie trebuie privită în strânsă legătură cu celelalte principii 
ale procesului penal, respectiv cel al legalităţii, aflării adevărului, rolului activ al 
organelor judiciare, garantarea  libertăţii persoanei şi a  dreptului la apărare. 
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 Pe de altă parte, potrivit art. 63 alin 2 cod pr. penală, probele nu au valoarea mai 
dinainte stabilită. 
 Aprecierea fiecărei probe se face de către instanţa de judecată, în urma examinării 
tuturor probelor administrate în scopul aflării adevărului printr-o completă şi justă 
apreciere, prin care să fie înlăturate contradicţiile ce există între probe, îndoielile ce se 
pot ivi, pentru ca în final să se ajungă la certitudine. 
 În cauză, curtea constată că mijloacele de probă existente la dosar  nu probează cu 
certitudine identitatea inculpatului, lăsând loc îndoielii, ceea ce este în favoarea 
inculpatului. 
 Într-o atare situaţie, în mod greşit prima instanţă a pronunţat o hotărâre de 
condamnare a inculpatului A.H. în lipsa probelor necesare pentru identificarea 
făptuitorului. 

Pentru aceste considerente, Curtea - în  baza art.379 alin.1 pct.2 lit. a cod 
procedură penală, va admite apelul formulat de apelantul inculpat A.H. împotriva 
sentinţei penale nr.367/29.09.2011 pronunţată de Tribunalul Constanţa în dosar nr. 
16736/118/2010. 
 Va desfiinţa în parte sentinţa penală nr.367/29.09.2011 pronunţată de Tribunalul 
Constanţa în dosar nr. 16736/118/2010, numai cu privire la inculpatul A.H. şi rejudecând, în 
baza art.11 pct.2 lit.a cod procedură penală în ref. la art.10 lit.c cod procedură penală, va achita 
pe inculpatul A.H. pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art.26 cod penal rap. la art.215 
alin.1,2,5 cod penal în ref. la art.146 cod penal cu aplic.art.13 cod penal. 
 În baza art.11 pct.2 lit.a cod procedură penală în ref. la art.10 lit.c cod procedură penală, 
va  achita pe inculpatul A.H. pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art.23 alin.1 lit.a, c din 
Legea nr.21/1999, cu aplic. art.13 cod penal. 

Va menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei primei instanţe care nu sunt contrare 
prezentei decizii. 

În baza art.192 alin.3 cod procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de stat vor 
rămâne în sarcina acestuia. 
 În baza art.189 cod procedură penală, onorariul avocat oficiu, în sumă de 200 lei, se va 
avansa din fondurile Ministerului Justiţiei în favoarea avocat V.M. 

Dosar nr. 16736/118/2010 
Decizia penală nr. 33/P/13.03.2013 

Judecător redactor Maria Uzună 
 

          5. Lipsa unuia dintre elementele constitutive ale infracţiunii de abuz în 
serviciu contra intereselor persoanelor. Trimiterea cauzei pentru rejudecarea laturii 
civile instanţei de fond. 

 
Faptei reţinute în sarcina inculpatului îi lipseşte unul din elementele constitutive ale infracţiunii, 

respectiv, vinovăţia, motiv pentru care, în baza art. 11 pct. 2 lit. a rap. la art. 10 alin. 1 lit. d C.pr.pen., 
s-a dispus achitarea inculpatului pentru infracţiunea de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, 
faptă prevăzută şi pedepsită de art. 246 C.pen.  
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Nu se poate reţine că inculpatul, acţionând cu rea credinţă, prin încălcarea atribuţiilor de 
serviciu sau prin îndeplinirea defectuoasă a acestora ar fi cauzat o vătămare a intereselor legale ale 
unei persoane. 

Interesul legal al părţii vătămate, statuat printr-o hotărâre judecătorească, a fost acela de a i se 
plăti despăgubiri reprezentând contravaloarea terenului arabil în suprafaţă de 4 ha. 

Încălcarea atribuţiilor de serviciu sau îndeplinirea defectuoasă a acestora de către inculpat s-a 
realizat prin emiterea de către Primăria comunei A. a adresei nr. 2851/10.07.2008, prin care i s-a 
propus petentului să accepte o suprafaţă de teren de 4 ha păşune pe raza satului C., com. A., întrucât 
nu exista alt teren disponibil, propunere cu care petentul nu a fost de acord. 

În condiţiile în care nu există o hotărâre judecătorească care să îl îndreptăţească pe partea 
vătămată la reconstituirea in natură a dreptului de proprietate asupra suprafeţei de 4 ha teren arabil 
pe raza comunei A., şi în condiţiile in care, prin bunăvoinţa Comisiei Locale, s-a acceptat totuşi ca 
părţii vătămate să i se dea o suprafaţă de teren pe raza acelei comune, dar numai in contextul 
clarificării rezervei de teren aflate la dispoziţia comisiei la nivelul anului 2006, apreciem că nu se 
poate reţine nicio încălcare de către inculpat a vreunei atribuţii de serviciu şi nici îndeplinirea 
defectuoasă a acestora şi prin care să se afecteze un interes legal al părţii vătămate. 
 

Art. 246 Cod penal  
Art. 8 din Legea nr. 18/1991 

Art. 15 alin. 2 Cod procedură penală 
 

 Examinând actele şi lucrările dosarului, Curtea constată că, prin sentinţa 
penală nr.286/26.11.2012 pronunţată de Judecătoria Mangalia în dosarul penal nr. 
198/254/2012, s-au dispus următoarele: 

„Respinge cererea de schimbare a încadrării juridice a faptei din infracţiunea de abuz 
în serviciu contra intereselor persoanelor, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 246 C.pen., 
în infracţiunea de abuz în serviciu contra intereselor publice, faptă prevăzută şi pedepsită  
de art. 248 C.pen.” 

În baza art. 11 pct. 2 lit. a rap. la art. 10 alin. 1 lit. d C.pr.pen.,  
Achită pe inculpatul R.C. pentru infracţiunea de abuz în serviciu contra intereselor 

persoanelor, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 246 C.pen. 
În baza art. 15 alin. 2 C.pr.pen.,  
Respinge actiunea civilă formulată de partea vătămată P.M., domiciliat în 

Constanţa, Aleea M. nr. 10, …, judeţul Constanţa, ca tardiv formulată. 
Pentru a pronunţa această sentinţă, instanţa de fond, în baza materialului 

probator administrat în cauză, a reţinut următoarele:  
Prin plângerea înregistrată pe rolul Judecătoriei  Mangalia sub nr. 198/254/2012 

din data de 24.01.2012,  petentul P.M. a solicitat ca, în temeiul art. 2781 alin. 2 C.pr.pen., 
să se dispună desfiinţarea Rezoluţiei pronunţate de procurorul de caz la data de 
25.11.2011, în dosarul nr. 1518/P/2007, ca fiind netemeinică şi nelegală, reţinerea cauzei 
spre judecare şi condamnarea făptuitorului R.C. la o pedeapsă privativă de libertate 
pentru săvârşirea infracţiunilor de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor şi abuz 
în serviciu contra intereselor statului. 
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În motivarea plângerii, petentul a arătat că rezoluţia procurorului din data de 
25.11.2011 este netemeinică şi nelegală, întrucât a fost pronunţată în baza referatului 
întocmit de inspectorul P.M. din cadrul Poliţiei Rurale, prin care acesta a urmărit 
ascunderea adevărului, tergiversarea soluţionării cauzei şi favorizarea făptuitorului R.C., 
fără ca procurorul să verifice actele aflate în dosarul penal. 

Împotriva acestei soluţii petentul a formulat plângere la prim-procurorul 
Parchetului de pe lângă Judecătoria Mangalia, iar prin Rezoluţia pronunţată la data de 
11.01.2012, în dosarul nr. 359/II/2/2011, prim-procuroul Parchetului de pe lângă 
Judecătoria Mangalia a respins plângerea ca fiind neîntemeiată, sub aspectul săvârşirii 
infracţiunilor de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor şi abuz în serviciu contra 
intereselor statului. 

Împotriva Rezoluţiei pronunţate la data de 11.01.2012, în termen legal, a formulat 
plângere petentul P.M., criticând soluţia sub aspectul ambelor măsuri dispuse. 

Petentul a depus, în susţinere, Rezoluţia pronunţată la data de 25.11.2011, adresa 
nr. 27070/05 a Curţii Europene a Drepturilor Omului, în limba franceză, cu traducere în 
limba română. 

Din oficiu, faţă de dispoziţiile art. 4 C.pr.pen., instanţa a dispus ataşarea dosarului 
nr. 1518/P/2007 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Mangalia. 

Ca stare de fapt care a condus la admiterea plângerii petentului P.M., instanţa a 
reţinut următoarele: 

La data de 01.08.2007, P.M. a sesizat Parchetul de pe lângă Judecătoria Mangalia 
cu plângerea formulată împotriva numitului R.C., primarul comunei A., sub aspectul 
săvârşirii infracţiunilor de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, nerespectarea 
hotărârilor judecătoreşti şi fals în declaraţii, prevăzute de art. 246, art. 271 şi art. 292 Cod 
penal. 

În motivarea plângerii, petentul a susţinut că făptuitorul, în calitate de primar al 
comunei A. şi preşedinte al Comisiei Locale de Fond Funciar, a refuzat să îi reconstituie 
dreptul de proprietate pentru suprafaţa de 4 ha teren agricol, deşi instanţa de judecată a 
dispus în acest sens. 

Plângerea petentului a fost înregistrată la Parchetul de pe lângă Judecătoria 
Mangalia sub nr. 1518/P/2007, cercetările fiind efectuate iniţial de Postul de Poliţie A. şi, 
ulterior, de Biroul de Ordine Publică Rurală din cadrul Poliţiei municipiului Mangalia. 

În vederea soluţionării cauzei, lucrătorii de poliţie au procedat la audierea părţilor 
şi au administrat proba cu înscrisuri, constând în copii ale hotărârilor judecătoreşti, 
adrese emise de primăria comunei A., hotărâri ale comisiei judeţene de fond funciar. 

Prin rezoluţia procurorului din data de 12.03.2008, a fost confirmată propunerea de 
neîncepere a urmăririi penale faţă de numitul R.C. pentru săvârşirea infracţiunilor 
prevăzute de art. 246, art. 271 şi art. 292 din codul penal. 

În motivarea rezoluţiei, procurorul a reţinut că nu sunt întrunite elementele 
constitutive ale infracţiunilor reclamate; în acest sens, s-a reţinut că petentul P.M. a 
adresat comisiei locale de fond funciar A. o cerere prin care solicita reconstituirea 
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dreptului de proprietate asupra unei suprafeţe de 4 ha teren agricol, iar, prin decizia civilă 
nr. 2931/05.12.2002, tribunalul constanţa a dispus reconstituirea în favoarea petentului a 
dreptului de proprietate asupra unei suprafeţe de 4 ha teren agricol pe raza comunei A. 

Prin urmare, petentul a fost trecut în anexa nr. 23, întrucât nu exista teren 
disponibil, însă petentul a atacat această decizie, iar instanţa de judecată a modificat în 
parte decizia, în sensul că a dispus radierea numelui P.M. din anexa 39, dar a respins 
cererea privind obligarea la emiterea titlului de dreptului de proprietate. 

În raport de această din urmă soluţie, procurorul de caz a apreciat că nu poate 
exista infracţiunea de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, în condiţiile în care 
instanţa de judecată a dispus reconstituirea dreptului de proprietate, dar nu a obligat la o 
anumită modalitate de reconstituire.  

De asemenea, procurorul de caz a apreciat că, în condiţiile în care deciziile au fost 
luate de Comisia Locală de Fond Funciar A. şi Comisia Judeţeană de Fond Funciar 
Constanţa, nu se poate reţine că neatribuirea terenului în natură este rezultatul activităţii 
numitului R.C., în calitate de primar. 

Petentul P.M. a contestat soluţia dispusă de procuror, iar, prin sentinţa penală nr. 
174/P/30.06.2008, Judecătoria Mangalia a respins plângerea ca nefondată, menţinând 
soluţiile de neîncepere a urmăririi penale faţă de făptuitorul R.C. 

Împotriva acestei sentinţe petentul a declarat recurs în termen legal, iar prin 
decizia penală nr. 783/10.09.2008, Tribunalul Constanţa a admis plângerea formulată de 
petent, a desfiinţat rezoluţia nr. 1518/P/2007 din data de 12.03.2008 şi a trimis cauza 
parchetului pentru începerea urmăririi penale faţă de numitul R.C., sub aspectul săvârşirii 
infracţiunilor de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor şi fals în declaraţii, 
prevăzute şi pedepsite de art. 246 şi art. 292 din Codul penal, urmând a se dispune 
efectuarea unei expertize tehnice cadastrale care să stabilească dacă, la data înscrierii 
petentului în anexa 39, exista teren disponibil pe raza comunei A. pentru a fi atribuit 
petentului, precum şi audierea făptuitorului, identificarea şi audierea membrilor Comisiei 
Locale de Fond Funciar, toate acestea având ca scop stabilirea conduitei făptuitorului în 
calitate de preşedinte al comisiie de fond funciar. 

De asemenea, a fost menţinută soluţia cu privire la săvârşirea infracţiunii de 
nerespectare a unei hotărâri judecătoreşti, prevăzută şi pedepsită de art. 271 din Codul 
penal. 

După admiterea plângerii, în cauză, s-a procedat la reaudierea numiţilor P.M., 
R.C., au fost audiaţi martorii M.A., P.M., O.S. şi  F.N., a fost administrată proba cu 
înscrisuri şi a fost efectuată o expertiză tehnică în specialitatea topografie. 

La data de 22.04.2010, s-a dispus începerea urmăririi penale faţă de numitul R.C. 
sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor şi 
fals în declaraţii prevăzute de art. 246 şi art. 292 din Codul penal. 

Coroborând probele administrate în cursul urmăririi penale, procurorul de caz a 
dispus, prin Rezoluţia nr. 1518/P/2007 din data de 25.11.2011, încetarea urmăririi penale 
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faţă de numitul R.C. sub aspectul săvârşirii infracţiunilor prevăzute de art. 246 şi art. 292 
din Codul penal, reţinând că a intervenit prescripţia răspunderii penale. 

În acest sens, procurorul a reţinut că, de la data comiterii faptelor, respectiv anul 
2003, au trecut 8 ani, astfel încât s-a împlinit termenul de prescripţie a răspunderii penale 
prevăzut de art. 122 lit. d din Codul penal, cât şi termenul special de prescripţie prevăzut 
de art. 124 din Codul penal. 

Soluţia dispusă de procuror a fost comunicată petentului P.M. la data de 
15.12.2011, iar petentul a formulat plângere la data de 20.12.2011, înregistrată la 
Parchetul de pe lângă Judecătoria Mangalia sub numărul 359/II/2/2011.  

În motivarea plângerii, petentul P.M. a arătat că organele de urmărire penală au 
tergiversat cercetările şi urmărirea penală, cu scopul de a-1 favoriza pe făptuitor şi a-1 
păgubi pe petent, întrucât au trecut 18 luni de la data la care s-a pronunţat decizia penală 
nr. 783/10.09.2008 a Tribunalului Constanţa şi până la data când s-a dispus efectuarea 
expertizei. 

Petentul a mai susţinut că în mod greşit a fost luat în calcul anul 2003, în condiţiile 
în care infracţiunile comise de R.C. sunt concurente şi continue, fiind încălcată legea; 
mai mult, petentul P.M. a afirmat că, în condiţiile în care expertiza a stabilit că la data de 
13.06.2003 exista teren disponibil, toate titlurile de proprietate emise pe raza comunei 
sunt nelegale, însă organele de urmărire penală nu au dorit să cerceteze aceste fapte. 

În considerarea acestor aspecte, petentul P.M. a solicitat admiterea plângerii, 
desfiinţarea rezoluţiei atacate şi trimiterea în judecată a numitului R.C. 

Examinând lucrările dosarului nr. 1518/P/2007, prin prisma criticilor invocate de 
petent, prim-procurorul Parchetului de pe lângă Judecătoria Mangalia a apreciat că 
plângerea nu este întemeiată; astfel, prin Rezoluţia nr. 359/II/2/2011, a fost respinsă 
plângerea formulată de petent împotriva soluţiei de încetare a urmăririi penale faţă de 
R.C., reţinându-se că s-a împlinit termenul de prescripţie a răspunderii penale, dar şi cel 
al prescripţiei speciale, aşa cum este prevăzut de 124 din Codul penal, fiind, astfel, 
imposibilă tragerea la răspundere penală a învinuitului. 

Mai mult, s-a apreciat că plângerea petentului este neîntemeiată şi pe fondul 
cauzei, întrucât deciziile cu privire la cererile de constituire şi reconstituire a dreptului de 
proprietate potrivit Legii nr. 18/1991 şi Legii nr. 1/2000 au fost luate nu de către 
Primarul comunei A., individual, ci de către Comisia Locală de Fond Funciar A., 
respectiv Comisia Judeţeană de Fond Funciar Constanţa, toate acestea fiind organe 
colegiale, iar declaraţiile şi susţinerile învinuitului R.C. cu prilejul audierii şi declaraţiile 
făcute executorului judecătoresc au caracterul unor apărări, astfel că nu se pot 
circumscrie în niciun fel infracţiunii de fals în declaraţii. 

Pentru aceste motive, prim-procurorul Parchetului de pe lângă Judecătoria 
Mangalia a apreciat că soluţia dispusă este legală şi temeinică şi nu există motive pentru 
infirmarea acesteia. 
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Soluţionând plângerea petentului P.M. în raport de disp. art. 2781 alin. 7 C.pr.pen., 
Judecătoria Mangalia a apreciat că sunt întrunite cerinţele prevăzute de art. 2781 alin. 8 
lit. c Cod procedură penală. 

În consecinţă, instanţa a admis plângerea şi a desfiinţat în parte Rezoluţia 
pronunţată de procuror la data de 25.11.2011, în dosarul nr. 1518/P/2007 al Parchetului 
de pe lângă Judecătoria Mangalia, în ce priveşte soluţia de încetare a urmăririi penale a 
învinuitului pentru infracţiunea de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, 
prevăzută şi pedepsită de art. 246 Cod penal. 

În motivarea acestei soluţii, instanţa a reţinut disp. art. 246 Cod penal, potrivit cu 
care „fapta funcţionarului public care, în exerciţiul atribuţiilor sale de serviciu, cu 
ştiinţă, nu îndeplineşte un act ori îl îndeplineşte în mod defectuos şi prin aceasta 
cauzează o vătămare intereselor legale ale unei persoane, se pedepseşte cu închisoare 
de la 6 luni la 3 ani”, dar şi disp. art. 1 C.pr.pen. potrivit cu care „procesul penal are ca 
scop constatarea la timp şi în mod complet a faptelor care constituie infracţiuni, astfel 
ca orice persoană care a săvârşit o infracţiune să fie pedepsită potrivit vinovăţiei sale şi 
nici o persoană nevinovată să nu fie trasă la răspundere penală”. 

În speţă, instanţa a reţinut că, la data înscrierii petentului în anexa 39, exista o 
suprafaţă de teren de 69,90 ha la dispoziţia comisiei locale de fond funciar, aşa cum 
rezulta din expertiza topografică efectuată de expertul Dumitrescu Florin, astfel încât 
făptuitorul R.C., în calitatea sa de preşedinte al acestei comisii, a acţionat cu rea-credinţă, 
neîndeplinindu-şi atribuţiile de serviciu în vederea efectuării formalităţilor de 
reconstituire a dreptului de proprietate al petentului. 

Instanţa a înlăturat apărarea făptuitorului privind inexistenţa unor măsurători 
cadastrale la data formulării cererii de punere în posesie, reţinând că, pe de o parte, 
diferenţa de teren de 69,90 ha rămasă neatribuită era una foarte mare, iar, pe de altă 
parte, nimic nu l-a împiedicat pe făptuitor să dispună efectuarea unor măsurători de 
specialitate pentru a identifica eventuale suprafeţe de teren rămase neatribuite. 

Cu privire la prescripţia răspunderii penale, instanţa a reţinut că termenul de 
prescripţie este de 5 ani, potrivit art. 122 lit. d din Codul penal - termen ce se calculează 
de la data săvârşirii faptei; verificând actele de urmărire penală, instanţa a constatat că 
refuzul inculpatului, în calitate de primar, datează din anul 2003, aşa cum rezultă din 
adresa emisă de Primăria Comunei A. nr. 922/25.06.2003, prin care i s-a adus la 
cunoştinţă petentului că punerea în posesie nu se poate realiza, deoarece pe raza comunei 
nu există rezervă de teren. 

Cum petentul a formulat plângerea penală la data de 01.08.2007, a rezultat că 
termenul de prescripţie de 5 ani nu era împlinit la acea dată. 

Instanţa a apreciat că, în raport de refuzul primarului din anul 2003, s-a împlinit 
termenul de prescripţie specială prevăzut de art. 124 C.pen., potrivit cu care prescripţia 
înlătură răspunderea penală oricâte întreruperi ar interveni, dacă termenul de prescripţie 
prev. de art. 122 C.pen. este depăşit cu încă jumătate, însă, aceeaşi instanţă a avut în 
vedere adresa emisă de Primăria comunei A. nr. 2851/10.07.2008, prin care i s-a propus 
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petentului să accepte o suprafaţă de teren de 4 ha păşune pe raza satului C., com. A., 
întrucât nu exista alt teren disponibil, propunere cu care petentul nu a fost de acord.  

Instanţa a apreciat că şi această adresă îmbracă forma unui refuz de a-l pune în 
posesie pe petent, astfel încât s-a constatat că termenul special de prescripţie a 
răspunderii penale (de 7 ani şi 6 luni) nu s-a împlinit. 

În consecinţă, instanţa a apreciat că în mod greşit procurorul a soluţionat cauza în 
baza constatării că atât termenul de prescripţie a răspunderii penale, cât şi cel al 
prescripţiei speciale s-au  împlinit, motiv pentru care, prin Încheierea pronunţată la data 
de 28.02.2012, în baza art. 2781 alin. 8 lit. c C.pr.pen., instanţa a admis plângerea 
formulată de petentul P.M. împotriva Rezoluţiei date de  procuror la data de 25.11.2011, 
în dosarul nr. 1518/P/2007 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Mangalia, prin care s-a 
dispus încetarea urmăririi penale a învinuitului R.C., cercetat pentru comiterea 
infracţiunilor prev. de art. 246 C.pen. şi art. 292 C.pen. şi a desfiinţat în parte rezoluţia în 
ce priveşte soluţia de încetare a urmăririi penale a învinuitului pentru infracţiunea de 
abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, prevăzută de art. 246 Cod penal,  reţinând 
cauza spre judecare. 

Faţă de disp. art. 47 alin. 2 C.pr.pen. şi având în vedere Decizia nr. XV/2006 a 
Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, potrivit cu care judecătorul care a admis plângerea şi a 
reţinut cauza spre judecare este incompatibil cu soluţionarea cauzei, dosarul a fost trimis 
la judecătorul delegat în vederea repartizării aleatorii a cauzei. 

În cursul procesului penal, la data de 26.04.2012, inculpatul, prin apărător ales, a 
depus la dosarul cauzei Note de şedinţă, prin care a indicat şi dezvoltat motivele pentru 
care fapta nu întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de abuz în serviciu contra 
intereselor persoanelor; a depus, în susţinere, un set de acte constând în hotărâri 
judecătoreşti şi corespondenţa purtată între partea vătămată P.M. şi Primăria comunei A..   

Pe parcursul cercetării judecătoreşti, s-au luat declaraţii inculpatului, părţii 
vătămate şi martorilor încuviinţaţi la cererea inculpatului, respectiv, D.M. şi I.C., ale 
căror declaraţii au fost consemnate şi ataşate la dosarul cauzei. 

La termenul de judecată din 12.11.2012, instanţa a pus în discuţia contradictorie a 
părţilor şi a respins, ca nefiind utile soluţionării cauzei, atât cererea inculpatului privind 
suplimentarea probatoriului sub aspectul efectuării unei expertize tehnice imobiliare, 
prorogată după audierea martorilor încuviinţaţi în cauză, precum şi cererea formulată de 
partea vătămată privind emiterea unei adrese către societatea de telefonie mobilă 
Cosmote, cu solicitarea de a se comunica înregistrările convorbirilor telefonice pe care 
partea vătămată le-a purtat cu doi angajaţi ai Primăriei A. . 

În vederea unei juste soluţionări a cauzei, instanţa a examinat, cu prioritate, 
cererea formulată de partea vătămată P.M. la termenul din 10.09.2012, privind 
schimbarea încadrării juridice a faptei din infracţiunea de abuz în serviciu contra 
intereselor persoanelor, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 246 C.pen., în infracţiunea de 
abuz în serviciu contra intereselor publice, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 248 C.pen. 
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S-a apreciat că, în cauză, nu sunt întrunite condiţiile legale pentru a fi admisă 
constatându-se că fapta pentru care a fost reţinută cauza, spre judecare, în şedinţa publică 
din 14.02.2012, nu întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de abuz în serviciu 
contra intereselor publice, aşa cum este definită de art. 248 C.pen.,  

Inculpatul R.C. a declarat că niciuna dintre acţiunile sau inacţiunile sale, în calitate 
de Preşedinte al Comisiei Locale de Fond Funciar A., nu poate atrage răspunderea sa 
penală, întrucât, pe de o parte, în momentul când a preluat funcţia de primar partea 
vătămată P.M. fusese validată de comisia judeţeană, urmând a i se acorda despăgubiri 
pentru terenul imposibil de restituit în natură, iar, pe de altă parte, la nivelul comunei A. 
nu se efectuase cadastrul general. 

Inculpatul a mai declarat că, ulterior, s-au găsit soluţii practice pentru punerea în 
posesie a părţii vătămate asupra unui teren arabil în suprafaţă de 4 ha pe raza comunei 
A., însă, partea vătămată a refuzat prima ofertă, iar în ce priveşte cea de a doua ofertă, 
comisia locală s-a aflat în imposibilitate de a pune în posesie partea vătămată, întrucât 
aceasta nu s-a prezentat conform notificării.   

Inculpatul a mai arătat că locaţia propusă iniţial făcea parte din perimetrul islazului 
comunal, însă categoria de folosinţă a terenului fusese schimbată încă din vremea I.A.S., 
fiind – la data convocării părţii vătămate – teren arabil, că obiecţiunile comisiei de fond 
funciar la concluziile expertului topograf au fost ineficiente, întrucât expertul şi-a 
menţinut punctul de vedere şi că în anul 2002 nu se efectuase un inventar al terenurilor 
atribuite prin efectul legii fondului funciar şi nici nu se efectuase cadastrul general, astfel 
încât s-au efectuat demersuri la Prefectura Constanţa în vederea comunicării terenurilor 
disponibile la nivelul comunelor limitrofe. 

Partea vătămată P.M. a precizat că pretenţiile sale privind punerea în posesie 
asupra unui teren arabil se fundamentează pe hotărârea Tribunalului Constanţa şi că 
inculpatul l-a şantajat, solicitându-i să renunţe la contravaloarea recoltei şi a cheltuielilor 
de transport în schimbul terenului oferit. 

Partea vătămată a mai arătat că nu a fost invitat la sediul primăriei în anul 2012 cu 
scopul de a i se prezenta o altă locaţie, fiind în discuţie, în fapt, acelaşi teren propus, spre 
atribuire, în anul 2008. 

Ulterior, partea vătămată a revenit asupra declaraţiei arătând că, deşi nu cunoştea 
locaţia asupra căreia inculpatul urma să îl pună în posesie, cu toate acestea avea 
certitudinea că oferta privea un teren din perimetrul islazului comunal. 

Partea vătămată şi-a încheiat declaraţia arătând că, în situaţia în care s-ar fi 
prezentat la sediul primăriei la data de 18.06.2012, ar fi avut reţineri în ce priveşte 
acceptarea ofertei, întrucât ”este inadmisibil ca, după 12 ani, să fie pus în posesie”. 

Martorii D.M. şi I.C. au confirmat că partea vătămată nu a fost pus în posesie din 
culpa sa exclusivă, acesta refuzând să se prezinte la sediul primăriei în vederea punerii în 
posesie sau refuzând terenul pus la dispoziţie de către comisia locală. 

Astfel, martorul D.M., membru al comisiei locale de fond funciar încă de la 
constituirea acesteia în anul 1991, a declarat că în anul 2006 a început parcelarea 
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terenurilor din comuna A., în baza unor măsurători efectuate de către specialişti în 
cadastru şi că, tot atunci, au ieşit la iveală o serie de inadvertenţe între situaţia scriptică şi 
cea din teren. 

Martorul a precizat că, urmare efectuării acestor măsurători, s-au descoperit 
suprapuneri de terenuri, dar şi o rezervă de teren, motiv pentru care partea vătămată a 
fost convocată la sediul primăriei în vederea punerii în posesie. 

Martorul a mai arătat că ultima ofertă avansată părţii vătămate este reprezentată de 
o suprafaţă compactă de 4 ha, situată în apropierea intravilanului comunei A..  

Martorul I.C., fost specialist în cadrul O.C.P.I. cu o experienţă în cadastru de 30 de 
ani, a declarat că începând cu anul 2006 a fost angajat de Primăria A. pentru a efectua 
lucrările de parcelare a terenurilor situate în perimetrul administrativ al comunei, cu 
precizarea că, până în anul 2006, punerea în posesie a persoanelor îndreptăţite s-a 
efectuat, în general, fără măsurători, în baza unor planuri parcelare întocmite în birou şi 
că, din acest motiv, au apărut ulterior plusuri sau minusuri de teren ori s-au constatat 
suprapuneri de terenuri. 

Martorul a mai arătat că, la sfârşitul anului 2006, a luat cunoştinţă despre cazul 
părţii vătămate P.M. şi, în contextul stabilirii existenţei unei rezerve de teren la dispoziţia 
Comisiei Locale de Fond Funciar A., a propus primarului – inculpatul din prezenta cauză 
– soluţii pentru punerea în posesie a părţii vătămate. 

Martorul a arătat, de asemenea, că activitatea de măsurare şi parcelare a terenurilor 
din raza teritorială a comunei A. s-a prelungit până în prezent şi că soluţiile propuse 
pentru punerea în posesie a părţii vătămate erau viabile, inclusiv propunerea de atribuire 
a terenului în suprafaţă de 4 ha din perimetrul islazului comunal - care are categoria de 
folosinţă de teren arabil. 

Declaraţiile martorilor audiaţi în cauză nu acreditează ideea că primarul, în 
calitatea sa de preşedinte al comisiei de fond funciar, nu ar fi îndeplinit un act sau ar fi 
îndeplinit, în mod defectuos, un act în exerciţiul atribuţiilor de serviciu, cauzând, astfel, o 
vătămare a intereselor legale ale părţii vătămate P.M. privind reconstituirea, în natură, a 
dreptului său de proprietate. 

Prin sentinţa civilă nr. 1824/09.09.2002, Judecătoria Mangalia a respins plângerea 
formulată de partea vătămată P.M. împotriva soluţiei Comisiei Judeţene de Fond Funciar 
Constanţa, prin care a fost respinsă contestaţia formulată de partea vătămată împotriva 
soluţiei comisiei locale privind soluţionarea cererii de reconstituire a dreptului de 
proprietate asupra terenului în suprafaţă de 4 ha, care a aparţinut autorului părţii 
vătămate. 

În considerentele sentinţei menţionate, instanţa a reţinut că reclamantul a probat 
doar faptul că autorii săi au devenit proprietarii terenului în suprafaţă de 4 ha situat în 
comuna A., în baza contractului de vânzare-cumpărare nr. 425/1936, dar nu şi momentul 
şi modalitatea în care terenul a intrat în proprietatea statului, pentru a deveni incidente 
dispoziţiile art. 8 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, modificată şi completată.                                                                                                                
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Împotriva soluţiei Judecătoriei Mangalia, partea vătămată a formulat recurs, iar 
prin decizia civilă nr. 2931/05.12.2002, Tribunalul Constanţa a admis recursul părţii 
vătămate, a modificat în parte sentinţa recurată, a anulat în parte Hotărârea comisiei 
judeţene nr. 55/30.03.2001 şi a dispus reconstituirea, în favoarea părţii vătămate, a 
dreptului de proprietate asupra unui teren agricol în suprafaţă de 4 ha pe raza comunei 
A., în calitate de moştenitor al autorului P.I. 

Prin sentinţa civilă nr. 2/05.01.2004, Judecătoria Mangalia a luat act de renunţarea 
părţii vătămate la judecată faţă de pârâtul R.C., în nume propriu şi în calitate de Primar al 
comunei A., a admis plângerea părţii vătămate şi a dispus anularea în parte a Hotărârii nr. 
185/13.06.2003 a comisiei judeţene, în sensul că a dispus radierea numitei P.M. din 
Anexa nr. 39, urmând ca reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenului în 
suprafaţă de 4 ha să se facă potrivit Deciziei nr. 2391/05.12.2002 a Tribunalului 
Constanţa, menţionată mai sus; prin aceeaşi sentinţă, a fost respins petitul în pretenţii 
privind contravaloarea fructelor şi daunele interese. 

Împotriva soluţiei Judecătoriei Mangalia, partea vătămată a formulat apel, iar prin 
decizia civilă nr. 566/16.11.2004, Tribunalul Constanţa a admis apelul astfel declarat, a 
anulat sentinţa apelată şi, evocând fondul, a admis în parte acţiunea părţii vătămate P.M., 
a modificat în parte Hotărârea comisiei judeţene nr. 185/13.06.2003, în sensul radierii 
numitei P.M. din Anexa nr. 39, a respins petitul privind obligarea pârâtelor la emiterea 
titlului de proprietate ca nefondat, a respins petitul în pretenţii ca nefondat şi a respins 
capătul de cerere privind obligarea pârâtelor la plata cheltuielilor de judecată. 

Prin urmare, sintetizând soluţiile pronunţate de instanţele judecătoreşti relativ la 
reconstituirea dreptului de proprietate al părţii vătămate, în calitate de moştenitor al 
autorului [...], asupra unui teren în suprafaţă de 4 ha pe raza comunei A., s-a reţinut că în 
favoarea părţii vătămate P.M. nu s-a dispus reconstituirea, în natură, a dreptului de 
proprietate, ci acordarea de despăgubiri pentru terenul în suprafaţă de 4 ha imposibil de 
reconstituit în natură. 

Această concluzie rezultă, fără echivoc, din cuprinsul deciziei civile nr. 
566/16.11.200 a Tribunalului Constanţa, care consolidează modalitatea de reconstituire a 
dreptului de proprietate al părţii vătămate prin acordarea de despăgubiri (Anexa 39); 
astfel, tribunalul a dispus nu numai radierea numitei P.M. din anexa 39 (menţinând 
înscrierea părţii vătămate în această anexă), dar a dispus şi respingerea, ca nefondate, atât 
a petitului privind obligarea pârâtelor la emiterea titlului de proprietate, cât şi a petitului 
în pretenţii având ca obiect obligarea pârâtelor la plata contravalorii fructelor şi a 
daunelor interese. 

Este fără dubiu, în cauză, că reconsiderarea modalităţii de reconstituire a dreptului 
de proprietate în favoarea părţii vătămate P.M., prin atribuirea unui teren pe raza 
comunei A., cu ignorarea deciziei prin care s-a dispus reconstituirea dreptului de 
proprietate prin acordarea de despăgubiri pentru terenul imposibil de reconstituit în 
natură,  a fost o opţiune a comisiei locale de fond funciar care, procedând de această 
manieră, nu a creat vreun prejudiciu părţii vătămate, ci, dimpotrivă, i-a creat acesteia o 
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situaţie favorabilă, în acord cu dorinţa acestuia de atribuire a terenului în natură, în 
contextul clarificării rezervei de teren aflate la dispoziţia comisiei la nivelul anului 2006. 

Mai mult, şi pe fondul acestei soluţii favorabile în raport cu hotărârile judecătoreşti 
amintite, partea vătămată a fost în continuare nemulţumită, refuzând ofertele comisiei 
locale de fond funciar, aşa cum sunt atestate de adresele nr. 2851/10.07.2008 şi nr. 
523/01.03.2012 şi, respectiv, procesul-verbal de punere în posesie întocmit la data de 
01.03.2012, ceea ce relevă exercitarea cu rea-credinţă, de către partea vătămată, a 
dreptului său la reconstituire - rea-credinţă manifestată atât în relaţia cu Comisia Locală 
de Fond Funciar A., dar, mai ales, cu Primarul comunei A., în calitatea sa de preşedinte 
al comisiei locale de fond funciar. 

Pe de altă parte, pe parcursul cercetării judecătoreşti, partea vătămată nu a produs 
vreo dovadă în sensul că - nemulţumită fiind de ofertele comisiei locale ori de inacţiunile 
acesteia cu privire la punerea sa în posesie - ar fi formulat plângere împotriva acesteia 
pentru refuzul de a-i fi atribuit  un teren ori pentru refuzul de a fi propus atribuirea unui 
anumit teren, potrivit art. 54 sau art. 64 din legea fondului funciar nr. 18/1991, 
modificată şi completată.    

În acest context, au fost înlăturate concluziile expertului D.F. privind existenţa 
unei rezerve de teren la dispoziţia Comisiei Locale de Fond Funciar A., la nivelul anului 
2003, în suprafaţă de 69,90 ha, câtă vreme în favoarea părţii vătămate s-a dispus, în mod 
irevocabil, reconstituirea dreptului de proprietate nu în  natură, ci prin acordarea de 
despăgubiri. 

Mai mult, constatările expertului priveau o perioadă caracterizată de puneri în 
posesie efectuate cu încălcarea legii, în lipsaa unor măsurători de specialitate realizate cu 
aparatură performantă, puneri în posesie care au generat grave inadvertenţe între situaţia 
scriptică şi cea din teren, dar şi suprapuneri de terenuri, cu plusuri sau minusuri de teren 
la nivelul parcelelor astfel atribuite. 

S-a avut în vedere şi faptul că deciziile cu privire la cererile de constituire şi 
reconstituire a dreptului de proprietate potrivit Legii nr. 18/1991 şi Legii nr. 1/2000 au 
fost luate de către comisiile de fond funciar, respectiv, Comisia Locală de Fond Funciar 
A. şi Comisia Judeţeană de Fond Funciar Constanţa - care sunt organe colegiale - şi nu 
de către Primarul comunei A., individual, în calitate de Preşedinte al comisiei locale. 

Din coroborarea tuturor probelor administrate în cauza de faţă, rezultă în mod 
neechivoc că, pe de o parte, partea vătămată P.M. a refuzat şi refuză în continuare, în 
mod categoric, să fie pusă în posesie, aşa cum, de altfel, a declarat cu prilejul audierii în 
calitate de parte vătămată la termenul din 18.06.2012, iar, pe de altă parte, faptele 
imputate inculpatului R.C., în calitate de Preşedinte al Comisiei Locale de Fond Funciar 
A., nu se pot circumscrie, în niciun fel, infracţiunii de abuz în serviciu contra intereselor 
persoanelor. 

Mai mult, partea vătămată a fost preocupată pe parcursul procesului de chestiuni 
care exced cadrului procesual, gen dedicarea de ”minipamflete” primarilor în funcţie ori 
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atribuirea de “calificative” inculpatului (de cele mai multe ori peiorative), conturând un 
comportament şicanator şi defăimător în relaţia cu reprezentanţii instituţiilor statului. 

S-a reţinut că nefinalizarea procedurilor administrative de punere în posesie a 
părţii vătămate P.M. nu este rezultatul acţiunilor sau inacţiunilor inculpatului R.C., în 
calitatea sa de Primar al comunei A. şi Preşedinte al Comisiei Locale de Fond Funciar 
A.. 

S-a reţinut că faptei reţinute în sarcina inculpatului R.C. îi lipseşte unul din 
elementele constitutive ale infracţiunii, respectiv, vinovăţia, motiv pentru care, în baza 
art. 11 pct. 2 lit. a rap. la art. 10 alin. 1 lit. d C.pr.pen., s-a dispus achitarea inculpatului 
pentru infracţiunea de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, faptă prevăzută şi 
pedepsită de art. 246 C.pen.  

Faţă de disp. art. 15 alin. 2 C.pr.pen., potrivit cu care “persoana vătămată se poate 
constitui parte civilă în contra inculpatului până la citirea actului de sesizare” şi având în 
vedere momentul depunerii cererii de constituire ca parte civilă în procesul penal, 
respectiv, termenul de judecată din 12.11.2012, s-a respins cererea formulată de partea 
vătămată P.M. (cerere, de altfel, nefondată în raport cu soluţia pronunţată asupra laturii 
penale), ca tardiv formulată.  

Împotriva sus-menţionatei sentinţe a formulat recurs partea vătămată P.M.  
criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie, sub următoarele aspecte: 

În mod greşit s-a apreciat de instanţa de fond că nu sunt întrunite elementele 
constitutive ale infracţiunii prev. de art.246 cod penal. 

Se relevă că, în procedura instituită de Legea nr.1/2000 a solicitat şi obţinut, prin 
hotărâri judecătoreşti reconstituirea dreptului de proprietate asupra unei suprafeţe de 4 ha 
teren arabil pe raza comunei A., de pe urma autorului său, numitul P.I. 

Se susţine că hotărârea judecătorească prin care a obţinut reconstituirea dreptului 
de proprietate nu a fost luată în considerare de către inculpat, acesta invocând dezordinea 
din primărie, faptul că nu există planuri cadastrale şi nici planuri de parcelare, astfel încât 
nu este posibilă atribuirea de teren în natură. 

În mod greşit instanţa de fond a respins acţiunea civilă ca tardiv formulată întrucât 
recurentul s-a constituit parte civilă la data de 31.07.2007. 

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

În mod corect s-a apreciat de instanţa de fond că, raportat la situaţia de fapt 
reţinută, nu sunt întrunite elementele constitutive ale infracţiunii prev. de art.246 cod 
penal. 

În mod nereal a apreciat partea vătămată că, prin hotărâre judecătorească i s-a 
reconstituit dreptul de proprietate asupra suprafeţei de 4 ha teren arabil pe raza comunei 
A., în natură, astfel încât nu se poate reţine nici obligaţia inculpatului R.C., în calitate de 
Preşedinte al Comisiei Locale de Fond Funciar de a-i atribui în natură această suprafaţă 
de teren. 
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Prin sentinţa civilă nr. 1824/09.09.2002, Judecătoria Mangalia a respins plângerea 
formulată de partea vătămată P.M. împotriva soluţiei Comisiei Judeţene de Fond Funciar 
Constanţa, prin care a fost respinsă contestaţia formulată de partea vătămată împotriva 
soluţiei comisiei locale privind soluţionarea cererii de reconstituire a dreptului de 
proprietate asupra terenului în suprafaţă de 4 ha, care a aparţinut autorului părţii 
vătămate. 

S-a reţinut că reclamantul a probat doar faptul că autorii săi au devenit proprietarii 
terenului în suprafaţă de 4 ha situat în comuna A., în baza contractului de vânzare-
cumpărare nr. 425/1936, dar nu şi momentul şi modalitatea în care terenul a intrat în 
proprietatea statului, pentru a deveni incidente dispoziţiile art. 8 din Legea fondului 
funciar nr. 18/1991, modificată şi completată.                                                                                                                

Prin decizia civilă nr. 2931/05.12.2002, Tribunalul Constanţa a admis recursul 
părţii vătămate, a modificat în parte sentinţa recurată, a anulat în parte Hotărârea 
comisiei judeţene nr. 55/30.03.2001 şi a dispus reconstituirea, în favoarea părţii 
vătămate, a dreptului de proprietate asupra unui teren agricol în suprafaţă de 4 ha pe raza 
comunei A., în calitate de moştenitor al autorului P.I. 

Prin sentinţa civilă nr. 2/05.01.2004, Judecătoria Mangalia a luat act de renunţarea 
părţii vătămate la judecată faţă de pârâtul R.C., în nume propriu şi în calitate de Primar al 
comunei A., a admis plângerea părţii vătămate şi a dispus anularea în parte a Hotărârii nr. 
185/13.06.2003 a comisiei judeţene, în sensul că a dispus radierea numitei P.M. din 
Anexa nr. 39, urmând ca reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenului în 
suprafaţă de 4 ha să se facă potrivit Deciziei nr. 2391/05.12.2002 a Tribunalului 
Constanţa. 

 Prin aceeaşi sentinţă, a fost respinsă cererea părţii vătămate privind plata 
contravalorii fructelor şi daunele interese. 

Prin decizia civilă nr. 566/16.11.2004, Tribunalul Constanţa a admis apelul 
declarat de partea vătămată, a anulat sentinţa apelată şi, evocând fondul, a admis în parte 
acţiunea părţii vătămate P.M., a modificat în parte Hotărârea comisiei judeţene nr. 
185/13.06.2003, în sensul radierii numitei P.M. din Anexa nr. 39, a respins petitul 
privind obligarea pârâtelor la emiterea titlului de proprietate ca nefondat, a respins petitul 
în pretenţii ca nefondat şi a respins capătul de cerere privind obligarea pârâtelor la plata 
cheltuielilor de judecată. 

În consecinţă, potrivit acestor hotărâri judecătoreşti părţii vătămate P.M. nu i s-a 
reconstituit, în natură, dreptul de proprietate, ci doar acordarea de despăgubiri pentru 
terenul în suprafaţă de 4 ha, imposibil de reconstituit în natură. 

În consecinţă, singura obligaţie a Comisiei Locale de Fond Funciar, era aceea de a 
întocmi toate formele necesare pentru a se plăti părţii vătămate despăgubiri pentru 
terenul ce a aparţinut autorului său. 

Faptul că, ulterior, la insistenţele recurentului parte vătămată, s-a hotărât de către 
Comisia Locală de Fond Funciar ca totuşi recurentului să i se acorde teren în natură, nu 
modifică în niciun fel obligaţiile acestui organ, stabilite prin hotărâre judecătorească. 
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În consecinţă, nu se poate reţine că inculpatul, acţionând cu rea credinţă, prin 
încălcarea atribuţiilor de serviciu sau prin îndeplinirea defectuoasă a acestora ar fi cauzat 
o vătămare a intereselor legale ale unei persoane. 

Interesul legal al părţii vătămate, statuat printr-o hotărâre judecătorească, a fost 
acela de a i se plăti despăgubiri reprezentând contravaloarea terenului arabil în suprafaţă 
de 4 ha. 

Este de reţinut că încălcarea atribuţiilor de serviciu sau îndeplinirea defectuoasă a 
acestora de către inculpat s-a realizat, conform celor reţinute de judecătorul care a admis 
plângerea petentului P.M., formulată în condiţiile art.278 ind.1 cod procedură penală, 
prin emiterea de Primăria comunei A. a adresei nr. 2851/10.07.2008, prin care i s-a 
propus petentului să accepte o suprafaţă de teren de 4 ha păşune pe raza satului C., com. 
A., întrucât nu exista alt teren disponibil, propunere cu care petentul nu a fost de acord. 

În condiţiile în care nu există o hotărâre judecătorească care să îl îndreptăţească pe 
partea vătămată la reconstituirea in natură a dreptului de proprietate asupra suprafeţei de 
4 ha teren arabil pe raza comunei A., şi în condiţiile in care, prin bunăvoinţa Comisiei 
Locale, s-a acceptat totuşi ca părţii vătămate să i se dea o suprafaţă de teren pe raza 
acelei comune, dar numai in contextul clarificării rezervei de teren aflate la dispoziţia 
comisiei la nivelul anului 2006, apreciem că, raportat la conţinutul adresei nr. 
2851/10.07.2008 nu se poate reţine nici o încălcare de către inculpat a vreunei atribuţii de 
serviciu şi nici îndeplinirea defectuoasă a acestora şi prin care să se afecteze un interes 
legal al părţii vătămate. 

Mai mult, reliefăm că, prin acea adresă i se comunica părţii vătămate că i se poate 
atribui o suprafaţă de 4 ha teren, însă partea vătămată a refuzat preluarea, în mod 
categoric, să fie pusă în posesie, şi aceasta în condiţiile în care nu cunoştea locaţia, cu 
motivaţia subiectivă şi necredibilă că avea certitudinea că oferta privea un teren din 
perimetrul islazului comunal, aspecte care rezultă chiar din declaraţia părţii vătămate. 

 Totodată, atitudinea de rea credinţă a părţii vătămate este probată şi cu faptul că, 
fiind nemulţumit de suprafaţa de teren atribuită, nu a urmat procedura de contestare şi de 
asemenea, cu propria sa susţinere potrivit cu care,  în situaţia în care s-ar fi prezentat la 
sediul primăriei la data de 18.06.2012, ar fi avut reţineri în ceea ce priveşte acceptarea 
ofertei, întrucât ”este inadmisibil ca, după 12 ani, să fie pus în posesie”. 

Evidenţiem că stabilirea unei suprafeţe de teren care urmează să fie atribuită în 
natură unei persoane care beneficiază de reconstituirea în natură a dreptului de 
proprietate este tot atribuţia Comisiei Locale de Fond Funciar, ca organ colegial şi nu 
hotărârea proprie a preşedintelui acestei comisii. 

În ceea ce priveşte modul de soluţionare a acţiunii civile, apreciem că, în mod 
greşit, instanţa de fond a stabilit, raportat la dispoziţiile art.15 alin.2 cod procedură 
penală, că această acţiune este tardivă, având în vedere că partea vătămată s-a constituit 
parte civilă la data de 31.07.2007. 



 64

Întrucât, instanţa de fond nu a soluţionat pe fond acţiunea civilă şi având în vedere 
că aceasta s-a promovat în termen legal, se impune rejudecarea laturii civile de prima 
instanţă. 

În consecinţă, Curtea, în baza art.38515 alin.1 pct.2 lit. c cod procedură penală, va 
admite recursul formulat de recurentul parte vătămată P.M.  împotriva sentinţei penale 
nr.286/26.11.2012 pronunţată de Judecătoria Mangalia în dosar nr. 198/254/2012, va 
casa, în parte sentinţa penală nr.286/26.11.2012 pronunţată de Judecătoria Mangalia în 
dosar nr. 198/254/2012, numai cu privire la latura civilă a cauzei şi se va dispune 
trimiterea cauzei, pentru rejudecarea laturii civile, Judecătoriei Mangalia. 

În baza art.192 alin.3 cod procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de stat 
rămân în sarcina acestuia. 

Dosar nr. 198/254/2012 
Decizia penală nr. 144/P/22.02.2013 

Judecător redactor Eleni Cristina Marcu 
 
          6. Cereri de predare a persoanei solicitate în baza mandatelor europene de 
arestare. 

  
 Cererile de predare nu justifică în concret dacă predarea persoanei solicitate contribuie la 
completarea probatoriului de către organul de urmărire penală german, şi nici care este motivul 
pentru care, pe de o parte, ele au fost formulate la o perioadă lungă de timp după săvârşirea faptelor, 
precum şi care este motivul pentru care, în concret, pe timpul procedurii desfăşurate în România, 
pentru executarea mandatului european de arestare, nu au administrat probatorii care să necesite 
prezenţa inculpatului, inclusiv prin Comisii Rogatorii şi cereri directe adresate organelor judiciare 
române. 
 Din modul de formulare a cererilor de predare nu rezultă necesitatea concretă a persoanei 
solicitate, şi în ce mod aceasta ar contribui la soluţionarea definitivă a cauzei de către autorităţile 
judiciare germane. 

 
Decizia cadru a Consiliului 2002/584/JAI  

 
 În baza Deciziei Cadru din 13.06.2002 a Consiliului JAI, autorităţile judiciare 
germane au solicitat prin patru instrumente de cooperare judiciară în materie penală 
separate, respectiv patru cereri de predare în baza mandatului european de arestare, 
depistarea şi predarea de către autorităţile judiciare române competente a persoanei 
solicitate, cetăţean român. R.C.V., după cum urmează: 
 1) Biroul Procurorului din Munster a solicitat predarea persoanei solicitate în baza 
mandatului european de arestare nr. 4Gs 40 Js 106/02 AK 112/02 la solicitarea 
Tribunalului local Dulmen, mandatul  intern de arestare în baza căruia s-a emis 
mandatul european de arestare  fiind  emis la 14.02.2003 şi având ca obiect predarea 
persoanei solicitate  pentru efectuarea urmăririi penale privind săvârşirea de către acesta 
a infracţiunii de jaf calificat cu agravantă, prev. de  paragraful 253, 255, 250 secţiunea II 
nr. 1,25 – 250 secţiunea a II-a a codului penal având pedeapsa maximă de 15 ani 
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închisoare şi constând în aceea că persoana solicitată împreună cu un complice sub 
ameninţarea armelor la data de 10.08.2001, în localitatea Dulmen au cerut numitului L. 
să predea banii din tezaurul sucursalei băncii SPARKASSE – COESFELD din 
localitate, primind suma de 58.465 DM, având corespondent în legea română 
infracţiunea de tâlhărie în formă calificată, prev. de art. 211 al.1,2 şi 21 cod penal. 
 2) În baza mandatului de arestare preventivă din 07.09.2005 sub nr. Gs 230/05 
emis de Judecătoria locală Kronach s-a emis mandatul european de arestare de către 
Parchetul Coburg la data de 16.03.2007, solicitându-se predarea aceleiaşi persoane 
solicitate, urmărită penal pentru săvârşirea a două fapte penale  din data de 19.11.1999 
şi respectiv din data de 24.07.2001 având acelaşi mod de operare, constând în 
sustragerea din filialele băncii SPARKASSE din localităţile Pressig şi respectiv Sein 
prin folosirea de arme a unor sume considerabile constând în 17.040 DM şi respectiv 
55.0000 DM. 
 3) La data de 26.02.2008, Biroul Procurorului din Verden a emis mandat 
european de arestare solicitând predarea aceleiaşi persoane solicitate în baza mandatului 
de arestare a judecătoriei Verden din 28.03.2002, având nr. 9a Gs 465/02, constând în 
necesitatea efectuării urmăririi penale faţă de persoana solicitată acuzaţiile cuprinzând 
săvârşirea  aceleiaşi infracţiuni de jaf înarmat şi vizând  sustragerea sumei de 38.490 
DM din sucursala băncii SPARKASSE din  Knessestrasse – In – Hoya. 
 4) La data de 08.08.2007, Biroul Procurorului din BIELEFELD a emis mandatul 
european de arestare cu nr. 16 AR 231/02 în baza mandatului intern  d arestare 
preventivă emis de tribunalul local Minden solicitând predarea aceleiaşi persoane pentru 
efectuarea urmăririi penale cu privire la un delict de jaf calificat săvârşit în data de 
01.08.2001 constând în aceea că, folosind o armă, acesta împreună cu altă persoană a 
sustras din sucursala casei de Economii Minden – Luebbecke suma de 85.850 DM. 
 Întrucât persoana solicitată a fost depistată pe teritoriul României având o 
reşedinţă în judeţul Tulcea, a fost sesizată Curtea de Apel Constanţa cu soluţionarea 
cererilor de predare mai sus expuse ce au fost conexate  în dosarul penal nr. 
715/36/2009, în care s-a pronunţat sentinţa penală nr.74/P05.06.2009 prin care s-au 
admis trei din cele patru cereri de predare, respectiv cea formulată de Parchetul Koburg, 
cea formulată de parchetul Verden şi cea formulată din Parchetul Munsteri, 
respingându-se cererea de predare în baza mandatului european de arestare emis de 
parchetul Bielefeld pentru motivul concret că, cu privire la aceeaşi faptă, persoana 
solicitată este judecată de către autorităţile  judiciare  române, fiind deja pronunţată o 
hotărâre în primă instanţă prin aplicarea principiului personalităţii legii penale române, 
instanţa sesizată  fiind Judecătoria Bacău, care pronunţase deja s.p. nr. 2391/28.11.2008. 
 Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs doar persoana solicitată R.C.V., calea 
de atac promovată de acesta fiind soluţionată de ICCJ - Secţia penală, care prin decizia 
nr. 2331/18.06.2009, pronunţată în dosarul penal nr. 715/36/2009, a admis recursul 
declarat de persoana solicitată, a casat sentinţa penală atacată, trimiţând cauza spre 
rejudecare la Curtea de Apel Constanţa şi, totodată, aplicând faţă de inculpat măsura 
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obligării de a nu părăsi localitatea de domiciliu, fiind pus în libertate în ce priveşte 
măsura arestării preventive dispuse anterior. 
 Procedând la rejudecarea cauzei, Curtea a primit concluziile persoanei solicitate şi 
înscrisurile depuse la dosar de către părţi şi, totodată, la 18.05.2011 a sesizat, la cererea 
persoanei solicitate, Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, solicitând pronunţarea unei 
hotărâri preliminare, hotărâre care s-a pronunţat la data de 29.01.2013, depusă la dosarul 
cauzei. 
  După pronunţarea hotărârii preliminarii, ţinând seama de următoarele argumente, 
Curtea, prin sentinţă, urmează să respingă cererile de predare  pentru toate cele patru 
mandate europene de arestare pentru următoarele motive: 
 Aşa cum rezultă din considerentele Curţii Europene de Justiţie, dar şi din poziţiile 
Înaltelor Părţi care au intervenit în cauză, precum şi din opinia Comisiei Europene 
depusă la dosar, Decizia Cadru 2002/584 JAI constituie  legislaţie secundară comunitară 
în pilonul vizând domeniul justiţiei şi afaceri interne şi se bazează pe necesitatea de 
cooperare între statele membre, având ca scop împiedicarea unei persoane acuzate de 
săvârşirea unei infracţiuni de la sustragerea privind efectuarea urmăririi penale şi, pe 
cale de consecinţă, de la răspunderea penală pentru săvârşirea faptelor, în măsura în care 
faptele sunt dovedite şi sunt întrunite toate condiţiile pentru tragerea la răspundere. 
 De asemenea, acelaşi instrument de cooperare impus prin Decizia Cadru, 
respectiv mandatul de arestare europeană, constituie o concretizare a principiului 
recunoaşterii reciproce a autorităţilor judiciare şi a acţiunii acestora în statele membre ca 
piatră de temelie a cooperării judiciare. 
 Totodată, în considerentele expuse anterior se reiterează situaţia juridică privind 
respectarea drepturilor fundamentale ale persoanelor recunoscute în articolul nr. 6 al 
Tratatului Uniunii Europene şi reflectate în Cartă, art.1 alin.3 din decizia Cadru 
precizând expres limitele acţiunii autorităţilor judiciare în aplicarea deciziei, respectiv 
aceea că „prezenta decizie cadru nu poate avea ca efect modificarea obligaţiei de 
respectarea drepturilor fundamentale şi a principiilor juridice fundamentale, astfel cum 
acestea sunt consacrate prin T.U.E.”. 
 Cu ocazia soluţionării cererii de  pronunţare a unei hotărâri preliminare a  rezultat 
în mod clar, neechivoc, că autoritatea judiciară de executare a unui mandat european de 
arestare, în mod direct realizează şi aceasta o ingerinţă în exercitarea drepturilor 
fundamentale ale persoanelor solicitate, atât în ce priveşte cele prevăzute în Carta 
Europeană a Drepturilor, cât şi în ce priveşte cele prevăzute în Convenţia Europeană a 
Drepturilor Omului (C.E.D.O.). 
  Această premisă impune autorităţii judiciare din statul solicitat să efectueze 
propria sa analiză privind respectarea drepturilor fundamentale cu ocazia cererii de 
executare a unui mandat european de arestare, putând refuza, este adevărat, în cazuri 
excepţionale, predarea persoanei solicitate şi executarea mandatului european de 
arestare pentru alte motive decât cele prevăzute limitativ în decizia cadru şi  în norma 
internă de transpunere a acestei decizii având ca argumentare scopul apărării drepturilor 
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fundamentale şi a limitării ingerinţei în exerciţiul acestora numai în cazurile în care 
aceasta este prevăzută de lege, este necesară într-o societate democratică şi este 
proporţională cu scopul urmărit. 
  În prezenta cauză, Curtea de Apel Constanţa consideră că, în raport de 
circumstanţele concrete ale cauzei, refuzul de predare în baza celor patru mandate 
europene de arestare se întemeiază distinct pe două argumente: 
  Astfel, în ce priveşte mandatul european de arestare emis de Parchetul Bielefeld, 
având în vedere situaţia că, în aplicarea principiului personalităţii legii penale, 
autorităţile judiciare penale române au efectuat propria anchetă şi au sesizat instanţa de 
judecată care s-a pronunţat la acest moment definitiv, aplicând inculpatului pedeapsa de 
trei ani închisoare, în cauză este incident  principiul „non bis in idem”, neputând fi 
predat cetăţeanul român solicitat pentru efectuarea urmăririi penale în statul solicitant cu 
privire la aceeaşi faptă ce a făcut obiectul judecăţii în statul român. 
 În ce priveşte refuzul de predare vizând celelalte trei mandate europene de 
arestare, Curtea constată că, în cauză, nu poate să exercite o ingerinţă  asupra dreptului 
la libertate individuală şi în ce priveşte dreptul la viaţa de familie a persoanei solicitate 
R.C.V., condamnat definitiv în România, întrucât, în cauză ingerinţa ar fi 
disproporţionată faţă de scopul urmărit. În concret, instanţa română constată că scopul 
ce ar putea fi urmărit în executarea mandatelor europene de arestare ar putea consta în 
concret în administrarea de probe cu privire la persoana solicitată pe timpul urmăririi 
penale în vederea formării unor cauze penale pentru tragerea la răspundere penală, 
potrivit dreptului intern german prin sesizarea instanţei de judecată cu acuzaţiile 
concrete formulate. 
 Cererile de predare nu justifică în concret dacă predarea persoanei solicitate 
contribuie la completarea probatoriului de către organul de urmărire penală german, şi 
nici care este motivul pentru care, pe de o parte ele au fost formulate la o perioadă lungă 
de timp după săvârşirea faptelor, precum şi care este motivul pentru care, în concret, pe 
timpul procedurii desfăşurate în România, pentru executarea mandatului european de 
arestare, nu au administrat probatorii care să necesite prezenţa inculpatului, inclusiv prin 
Comisii Rogatorii şi cereri directe adresate organelor judiciare române. 
 Din modul de formulare a cererilor de predare nu rezultă necesitatea concretă  a 
persoanei solicitate, şi  în ce mod aceasta ar contribui la soluţionarea definitivă a cauzei 
de către autorităţile judiciare germane. 
 În plus, aşa cum rezultă chiar din adresele emise, autorităţile judiciare solicitante 
şi-au exprimat la un moment dat poziţia în sensul că ar putea renunţa la cererile de 
predare. 
 Se reţine în concret că faptele ce fac obiectul inculpării au fost săvârşite  la 
10.08.2001,19.11.1999,24.07.2001 şi respectiv la 21.06.2001, în cauză, au trecut 12 ani 
de la data săvârşirii ultimei fapte, iar în aceste condiţii apare evidentă disproporţia dintre 
scopul urmărit de autorităţile judiciare din statul solicitant şi ingerinţa în exerciţiul 
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drepturilor fundamentale solicitat a fi realizată de către instanţa română, ca autoritate 
judiciară de executare a mandatelor europene de arestare. 
 Atât perioada lungă de timp scursă, cât şi situaţia că inculpatul se află deja în 
executarea unei pedepse aplicate pentru săvârşirea uneia din faptele alegate, într-o 
unitate de penitenciar situată în apropierea familiei acestuia, cu care are relaţii strânse, 
conduc la concluzia că scopul urmărit în mod imediat, respectiv tragerea la răspundere 
penală a persoanei solicitate poate fi mai bine realizată prin desfăşurarea procesului 
penal în ţara a cărei cetăţenie o are şi unde se află, existând elemente concrete că 
judecata poate avea loc mai bine, într-un termen mai scurt în faţa instanţelor române, în 
baza principiului personalităţii legii penale, asigurând în acest mod atât imperativul 
apărării şi restabilirii ordinii de drept încălcate, cât şi, în mod corelativ, desfăşurarea 
procesului într-un sistem juridic pe care inculpatul îl cunoaşte şi în care-şi poate face 
eficient apărarea, prezervând în măsura posibilului şi relaţiile sale cu familia. 
 Ca atare, în considerarea acestor argumente, Curtea apreciază că, în cauză, se 
impune respingerea cererilor de predare şi, totodată, având în vedere soluţia adoptată în 
cererea principală, considerând că nu mai există raţiunea impunerii faţă de inculpat a 
unei măsuri de limitare a dreptului la liberă circulaţie, va revoca măsura obligării 
persoanei solicitate R.C.V. de a nu părăsi localitatea de domiciliu, fără încuviinţarea 
instanţei, considerând că temeiurile avute în vedere cu ocazia luării acestei măsuri nu 
mai subzistă. 
 Totodată, va fi făcută aplicarea corespunzătoare a dispoziţiilor privind avansarea 
cheltuielilor judiciare. 

Dosar nr. 1230/36/2009 
Decizia penală nr. 26/P/11.03.2013 

Judecător redactor Marius Cristian Epure 
 
          7. Revocarea măsurii de arestare preventivă. Săvârşirea infracţiunii de 
purtare abuzivă. 

  
În cauză, ansamblul probator administrat conturează ipoteza unor acte de lovire ce pot întruni 

elementele constitutive ale infracţiunii de purtare abuzivă, prevăzută de art.250 alin.3 Cod penal. 
 Mijloacele de probă nu oferă nici elemente suficiente pentru a se contura existenţa unor indicii 
temeinice de comitere a faptei de supunere la rele tratamente, prezumtiva acţiune a inculpatului - 
lovirea persoanei private de libertate cu un baston peste picioare, în aceeaşi împrejurare în care s-ar fi 
săvârşit şi agresiunea cu un cuţit - putându-se circumscrie tot dispoziţiilor art.250 alin.3 Cod penal. 
Sub acest aspect, relele tratamente implică un ansamblu de acte prin care se produc persoanei private 
de libertate suferinţe, săvârşite la diferite intervale de timp, consumarea infracţiunii având loc în 
momentul în care s-a realizat o pluralitate de acte. Dacă făptuitorul săvârşeşte numai un singur 
asemenea act, nu sunt întrunite elementele constitutive ale infracţiunii incriminate de art.267 Cod 
penal. 
 Potrivit art.250 alin.3 Cod penal constituie infracţiune de purtare abuzivă lovirea sau alte acte 
de violenţă săvârşite de către un funcţionar public în exerciţiul atribuţiilor de serviciu şi se 
sancţionează cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă. Raportat la regimul sancţionator al 
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infracţiunii prevăzute de art.250 alin.3 Cod penal, curtea constată că nu este îndeplinită cerinţa 
prevăzută de art.148 lit.f Cod procedură penală sub aspectul limitelor speciale de pedeapsă. De 
asemenea, potrivit art.136 alin.6 Cod procedură penală măsura arestării preventive nu poate fi dispusă 
în cazul infracţiunilor pentru care legea prevede alternativ pedeapsa amenzii. 

În vederea bunei desfăşurări a procesului penal şi realizarea eficientă a scopurilor acestuia, se 
impune luarea unei măsuri preventive restrictive de libertate, respectiv măsura obligării de a nu părăsi 
ţara, corespunzătoare scopului prevăzut de art.136 alin.1 Cod procedură penală şi de natură a asigura 
un control al conduitei procesuale a inculpatului. 

 
Art.250 alin.3 Cod penal  

Art.136 alin.1 Cod procedură penală 
 

Prin încheierea de şedinţă nr.46/13.04.2013, pronunţată de Tribunalul Constanţa în 
dosarul penal nr.4213/118/2013, s-a hotărât: 

În baza art.149 ind. 1 alin. 9 C.p.p.: 
Admite propunerea Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa. 
În baza art. 149 ind. 1 alin. 10 C.p.p. în ref. la art. 148 alin. 1 lit.b,e,f C.p.p. 

dispune arestarea preventivă a inculpatului C.C.M., reţinut în Arestul I.P.J.Constanţa, pe 
o perioadă de 29 zile, cu începere de la 14.04.2013 până la 12.05.2013. 

Dispune emiterea de urgenţă a mandatului de arestare preventivă. 
Respinge cererea formulată de către inculpat privind luarea măsurii obligării de a 

nu părăsi ţara ori localitatea. 
Pentru a pronunţa această hotărâre, prima instanţă a reţinut următoarele: 
La data de 13.03.2013 a fost înregistrată pe rolul instanţei propunerea formulată de 

către Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanţa, privind luarea măsurii arestării 
preventive faţă de inculpatul C.C.M., cetăţean român, studii superioare, agent şef 
principal la Penitenciarul Poarta Albă, fără antecedente penale, pe o perioadă de 29 zile, 
cu începere de la data de 14 aprilie 2013 până la data de 12 mai 2013. 

În motivarea propunerii s-au învederat următoarele: 
Faţă de inculpat a fost începută urmărirea penală şi a fost pusă în mişcare acţiunea 

penală pentru săvârşirea infracţiunilor de tentativă la omor şi supunere la rele tratamente, 
prev. de art.20 rap. la art.174 C.pen. şi art.267 C.pen.. cu aplic, art.33 lit.a C.pen. 

În fapt, la data de 12 aprilie 2013, organele de urmărire penală au fost sesizate de 
către directorul adjunct al Penitenciarului de Maximă Siguranţă Poarta Albă despre 
împrejurarea că, în circumstanţe neelucidate, funcţionarul cu statut special C.C.M., 
angajat al penitenciarului cu grad de agent şef principal şi repartizat să supravegheze 
persoanele private de libertate la secţia E.2 de maximă siguranţă, 1-a înjunghiat în zona 
toracică dreaptă probabil cu un cuţit pe deţinutul A.D., iar că deţinutul rănit a fost 
transportat imediat la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa, pentru a beneficia 
de îngrijiri medicale. S-a stabilit că imediat după incident personalul cu atribuţii pe linie 
de siguranţă a penitenciarului i-a verificat bagajele agentului de penitenciar C.C.M. şi au 
găsit la acesta un cuţit de bucătărie cu teacă, o unghieră cu pilă, o şurubelniţă, o furculiţă 
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şi un cârlig metalic în forma literei S („cinghel"), inculpatul afirmând în raportul întocmit 
şi declaraţia olografă iniţială că l-ar fi înţepat accidental pe deţinut cu acel cârlig metalic 
în curtea de plimbare, după ce îl surprinsese pe deţinut că a aruncat pe fereastră în 
propria cameră de deţinere o jumătate de cărămidă spartă în două folosită pentru 
confecţionarea artizanală a unui reşou electric ilegal în penitenciar. 

Cu ocazia audierii de către procuror (audiere înregistrată audio-video), partea 
vătămată deţinut A.D., persoană privată de libertate aflată în executarea unei pedepse de 
7 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de omor şi cunoscută în evidenţele 
medicale cu retard intelectual şi risc de vulnerabilizare (debilitate mintală/oligofrenie), a 
declarat că, în timp ce el se afla singur în curtea de plimbare a secţiei, inculpatul a intrat 
peste el şi iniţial i-a aplicat trei lovituri cu un baston de cauciuc peste coapse fără motiv, 
a ieşit din curte şi a revenit înarmat cu un cuţit negru, pe care 1-a desfăcut şi cu care 1-a 
înjunghiat în zona toracico-abdominală dreaptă. Partea vătămată a precizat că inculpatul 
obişnuia să o lovească cu palma sau pumnul în cap, însă lua aceste manifestări de 
violenţă ca pe o glumă. 

La examinarea vestimentaţiei deţinutului parte vătămată, ridicată de la spitalul 
penitenciar, s-a constatat că în partea dreaptă anterioară a tricoului alb cu inscripţia 
„JEG'" şi gecii în culorile albastru-verde existau câte o tăietură de circa 1,7 cm lăţime, 
corespondente plăgii înjunghiate, iar în jurul tăieturilor exista câte o zonă de circa 18x18 
cm îmbibată abundent cu substanţă brun-roşcată cu aspect de sânge. în urma examinării 
medico-legale a părţii vătămate s-a conchis că leziunea de violenţă înjunghiată a putut fi 
produsă prin lovire cu corp tăietor-înţepător pe o direcţie orizontală dinainte-înapoi şi că 
necesită 8-9 zile de îngrijiri medicale, fără decelarea de elemente medicale care să 
învedereze punerea în primejdie a vieţii sale. Pe de altă parte au fost evidenţiate pe 
corpul deţinutului parte vătămată două echimoze, dintre care una pe faţa anterioară a 
coapsei drepte veche de 1-2 zile şi care a putut fi produsă prin lovire cu corp dur alungit. 

În baza raportului şi declaraţiei sale olografe iniţiale, inculpatului C.C.M. i s-a 
cerut să indice locurile în care 1-a însoţit pe deţinutul parte vătămată şi unde s-a produs 
înjunghierea, ocazie cu care acesta a indicat curtea din latura sudică a secţiei, unde 
deţinutul ar fi aruncat jumătate de cărămidă în cameră şi de unde ar fi mimat că va 
arunca spre el cealaltă jumătate (la verificarea de către echipa complexă de cercetare la 
faţa locului a curţii respective şi a camerei nr.8 indicată de inculpat nu a fost descoperită 
nici o bucată de cărămidă spartă în două, ci doar una întreagă în cameră, ce nu 
corespundea descrierii inculpatului). De asemenea, inculpatul a indicat în latura nord-
vestică a secţiei curtea de plimbare F.4 în care a intrat peste deţinut şi l-ar fi înţepat 
accidental cu cârligul tip „cinghel" pe care îl avea în mână. Deoarece versiunea 
prezentată de inculpat era în vădită contradicţie cu declaraţia părţii vătămate deţinut, cu 
constatările medicale din fişa de la unitatea de primiri urgenţe a Spitalului Clinic 
Judeţean de Urgenţă Constanţa (plagă înjunghiată hemitorace drept pe linia medio-
claviculară, cu traiect ce se opreşte la nivelul unei coaste), cu rezultatele cercetării la faţa 
locului şi cu constatarea lipsei oricărei urme de materie biologică pe cârligul tip 
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..cinghel". Acestuia i s-au cerut explicaţii, aşa că în cele din urmă a recunoscut că de fapt 
îl înjunghiase pe deţinutul parte vătămată cu lama unui briceag (cuţit) cu buton, pe care îl 
poartă în permanenţă asupra sa pentru autoapărare. De altfel a şi indicat procurorului 
locul în care ascunsese acel briceag, adică sub dulapurile din vestiarul supraveghetorilor 
secţiei şi de unde obiectul vulnerant respectiv a şi fost ridicat, constatându-se că 
instrumentul vulnerant are lungimea totală de 18 cm, cu lama lungă de 8,5 cm şi lată de 
1,2 cm. In privinţa încercării de ascundere a acţiunii sale de violenţă şi cu un caracter 
degradant, realizată prin ascunderea corpului delict şi inducerea în eroare a organelor de 
urmărire penală, inculpatul a motivat că fusese cuprins de temere în faţa posibilei 
responsabilităţi penale şi şi-a explicat comportamentul ilicit ca pe un „gest stupid". 
Pentru a-şi justifica acţiunile ilicite inculpatul a încercat să acrediteze ideea că deţinutul 
parte vătămată ar fi un individ mincinos, impulsiv, isteric şi cu tendinţe de automutilare, 
deşi cunoştea că acesta suferă de acel retard mintal şi că pe cale de consecinţă este o 
persoană vulnerabilă emoţional. 

Din declaraţia martorului R.S., colegul de tură al inculpatului, rezultă că se afla în 
incinta clădirii secţiei însoţind alt deţinut care vorbea la telefon atunci când a auzit 
gălăgie afară, iar când a ieşit şi-a văzut colegul, adică pe inculpat, că îl ajuta pe deţinutul 
înjunghiat să se deplaseze spre clădirea secţiei. Deţinutul i-a comunicat că fusese 
înjunghiat de către inculpat, aşa că martorul şi-a anunţat superiorii despre eveniment. 
Ulterior martorul 1-a întrebat pe inculpat ce se întâmplase în curtea de plimbare, iar 
acesta i-a răspuns că a vrut să se joace cu deţinutul, să-1 sperie cu cuţitul şi că din joacă 
1-a înţepat. în final martorul a menţionat că niciodată deţinutul parte vătămată nu i-a 
creat probleme, că acesta este cunoscut ca având retard mintal şi că mai vorbeşte urât şi 
îşi înjură colegii deţinuţi ori cântă tare. 

S-a susţinut în cuprinsul propunerii că se poate conchide în mod rezonabil că sunt 
îndeplinite condiţiile prevăzute în art.143 alin.l C.pr.pen., în sensul că există probe şi 
indicii temeinice că inculpatul C.C.M. a săvârşit infracţiunile pentru care a fost învinuit, 
adică profitând de poziţia sa de autoritate faţă de deţinutul - parte vătămată aflat într-o 
vădită stare de vulnerabilitate din cauza statutului de deţinut şi a intelectului limitat, în 
loc să respecte reglementările legale care guvernează regimul de executare a pedepselor 
privative de libertate, cu respectarea demnităţii umane şi integrităţii corporale a 
deţinuţilor, 1-a tratat pe acesta din urmă într-un mod degradant şi umilitor, prin loviri 
repetate cu palmele sau pumnii ori cu bastonul de cauciuc şi culminând cu înjunghierea 
cu un cuţit cu buton, acţiune finală care numai datorită întâmplării şi a şansei celui 
agresat nu a avut o consecinţă letală, prin oprirea vârfului lamei cuţitului într-o coastă. A 
subliniat procurorul că lipsa obiectiv medicală a punerii în primejdie a vieţii persoanei 
vătămate în accepţiunea medico-legală nu este de natură să înlăture existenţa acestui 
pericol în accepţiunea juridică, în sensul că punerea în executare a unei acţiuni apte de a 
produce moartea unei persoane, caracterizată prin crearea unui pericol iminent pentru 
viaţa ei, prin raportare la obiectul vulnerant ce este idoneu în provocarea de leziuni 
tanato-generatoare, regiunea anatomică corporală vizată şi lezată, cum este cea toracico-
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abdominală, intensitatea loviturii, experienţa de viaţă a unui agent de penitenciar şi 
consecinţa produsă, învederează existenţa intenţiei indirecte de a ucide, prin acceptarea 
posibilităţii inculpatului ca acţionând în modul concret să provoace leziuni incompatibile 
cu viaţa celui agresat. 

S-a susţinut de către procuror că, în cauză, sunt aplicabile prevederile art.148 lit.b, 
e şi f din C.pr.pen., deoarece în primul rând există date că inculpatul a încercat să 
zădărnicească aflarea adevărului prin ascunderea obiectului vulnerant şi inducerea în 
eroare a colegilor săi şi a organelor de urmărire penală, în al doilea rând apare ca evident 
riscul ca folosindu-se de poziţia sa dominantă şi de influenţă asupra unui deţinut 
vulnerabil să încerce o înţelegere frauduloasă cu acesta, pentru a îngreuna sau zădărnici 
înfăptuirea justiţiei, iar în al treilea rând pedepsele prevăzute de lege pentru infracţiunile 
comise sunt cu închisoare mai mare de 4 ani şi există probe că lăsarea sa în libertate 
prezintă pericol pentru ordinea publică. 

Analizând prin prisma actelor şi lucrărilor dosarului, precum şi prin prisma 
argumentelor invocate în apărare, instanţa constată că propunerea formulată de către 
procuror este întemeiată, pentru următoarele argumente: 

Potrivit art.149 ind.1 alin.1 C.p.p., arestarea preventivă se dispune atunci când sunt 
întrunite condiţiile prevăzute de art.143 C.p.p., dacă există vreunul dintre cazurile 
prevăzute în art.148 C.p.p., când instanţa consideră că în interesul urmăririi penale este 
necesară privarea de libertate a inculpatului. 

Art.143 Cod.proc.pen. prevede că măsura arestării preventive a inculpatului poate 
fi luată dacă sunt probe sau indicii temeinice că a săvârşit o faptă prevăzută de legea 
penală. 

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 faptele pentru care este 
cercetată. 

Indiciile temeinice există atunci când după aparenţa lucrurilor şi datelor furnizate 
de faptele prezente, există bănuiala şi posibilitatea că cel urmărit a comis o faptă 
prevăzută de legea penală.  

Conform art.5 paragraf 1 lit.c) din Convenţia europeană, una din condiţiile 
prevăzute pentru măsurile 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.  

În cauza de faţă există indicii temeinice din care rezultă presupunerea rezonabilă 
că inculpatul a comis fapte de natură penală, în speţă cele pentru care este cercetat, 
indicii care se regăsesc în procesul-verbal de sesizare şi de cercetare la faţa locului plus 
reconstituire, procesele verbale privind obiectele vulnerante găsite în bagajele 
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inculpatului, procesul verbal de ridicare şi examinare a vestimentaţiei părţii vătămate 
deţinut, declaraţiile părţii vătămate A.D., declaraţiile martorilor …, declaraţiile 
deţinuţilor I.C., N.M. şi C.L., procesul verbal de consemnare a concluziilor medico-
legale preliminare de examinare a părţii vătămate, fişa personală de penitenciar a părţii 
vătămate, notele raport şi declaraţiile inculpatului. 

În referire la susţinerile inculpatului, instanţa subliniază următoarele: 
În nota raport din data de 12.04.2013, inculpatul a susţinut că deţinutul a solicitat 

să meargă să-şi ia rufele din spatele secţiei, l-a însoţit, iar acesta a luat o bucată de 
cărămidă şi a introdus-o pe geam în cameră, iar cealaltă bucată a luat-o să-l lovească pe 
motiv că l-a apostrofat pentru introducerea cărămizii în cameră. A menţionat inculpatul 
că deţinutul a fugit la curtea de plimbare, l-a urmat pentru a-l introduce în cameră, 
moment în care s-a deţinutul „s-a făcut” că dă în el, s-a ferit speriindu-se şi „din 
greşeală” l-a atins cu un cârlig tip cinghel pe care-l avea în mână. 

În declaraţia dată în faţa conducerii penitenciarului, inculpatul a relatat că l-a 
anunţat pe colegul său de pe secţie că deţinutul solicită să meargă să-şi ia rufele de pe 
sârmă, l-a scos singur pe acesta de la curtea de plimbare deoarece colegul desfăşura alte 
activităţi, a mers cu deţinutul să-şi ia rufele iar de acolo acesta a luat o cărămidă care 
fusese anterior scoasă din cameră la o percheziţie, jumătate din aceasta a băgat-o în 
cameră iar cu cealaltă „a încercat” să-l lovească pentru că l-a apostrofat în legătură cu 
introducerea cărămizii în cameră. A relatat inculpatul că deţinutul a fugit la curtea de 
plimbare, l-a urmat să-l introducă în curte, iar acesta, după ce a intrat în curte, a început 
să-l înjure şi să-i spună că „ l-a făcut”. Inculpatul a precizat că a intrat doi paşi în curtea 
de plimbare cu intenţia de a-l potoli pe inculpat, acesta „s-a dat” spre el „făcându-se” că 
îl loveşte, moment în care s-a ferit speriindu-se, lovindu-l fără să vrea cu un cinghel. 

În cea de-a doua notă raport, inculpatul a relatat că la solicitarea lui, l-a scos pe 
deţinut din curtea de plimbare F4 şi a mers cu acesta în spatele clădirii secţiei pentru a-şi 
lua rufele de la uscat, în curtea F4 rămânând deţinutul N.M.; deţinutul A.D. a aruncat o 
jumătate de cărămidă în cameră iar cu cealaltă bucată a „ simulat „ că vrea să-l lovească, 
moment în care s-a dus să i-a bastonul de cauciuc din biroul supraveghetorului, s-a întors 
şi i-a aplicat deţinutului o lovitură pe piciorul drept, iar acesta a lăsat cărămida jos lângă 
tomberonul de gunoi; l-a introdus pe deţinut în curtea de plimbare, timp în care N.M. a 
cerut să fie dus în cameră întrucât îi era frig, l-a scos din curte pe acesta şi agentul R.S. l-
a însoţit până în cameră. A relatat inculpatul că A.D. a rămas singur în curtea de 
plimbare şi a început „să facă mişto” de el, spunându-i „te-am făcut fraiere”, l-a cerut din 
nou să-l scoată să-şi ia hainele. Inculpatul a precizat că l-a anunţat pe Răstreanu Sandu 
care s-a dus cu el şi, după ce şi-a dus hainele în cameră a fost introdus din nou în curtea 
F4, prilej cu care a început să-l înjure şi să râdă de el, spunându-i iarăşi „te-am făcut”. 
Inculpatul a raportat că a deschis atunci curtea de plimbare ca să-l sperie pe deţinut, 
acesta „s-a făcut” că-l loveşte, moment în care a scos un briceag din buzunar pentru „a se 
apăra” şi din greşeală l-a înţepat pe deţinut. 
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În declaraţia olografă dată în faţa procurorului la data de 13.04.2013, aşadar după 
data efectuării cercetării la faţa locului prilej cu care, în urma unor căutări amănunţite nu 
au fost găsite bucăţile de cărămidă de care făcuse anterior vorbire, inculpatul a prezentat 
o altă variantă, susţinând că, însoţindu-l pe deţinut spre locul din care urma să-şi ia 
hainele de la uscat, acesta a fugit de sub escortă, a luat o bucată de cărămidă cu scopul de 
a o introduce în cameră, l-a avertizat verbal fugind după el, moment în care deţinutul s-a 
făcut că aruncă în el cu cărămida şi s-a ferit, şi, crezând că o va arunca spre el, a încercat 
să-l imobilizeze cu mijloacele din dotare, respectiv bastonul de cauciuc. A declarat 
inculpatul că ceilalţi deţinuţi din curtea de plimbare au solicitat să fie duşi în camere, i-a 
raportat colegului său R.S. intenţia acestora, coleg care i-a şi băgat în cameră. Inculpatul 
a precizat că ulterior R.S. a mers cu deţinutul să-şi ia hainele de pe sârmă, şi, după ce 
acesta a revenit la curtea de plimbare a râs de el, i-a adus injurii, l-a ameninţat, l-a 
încercarea sa de a-l potoli a devenit isteric, spunându-i „că-i arată el lui”. Inculpatul a 
declarat că a intrat în curtea de plimbare şi i-a spus deţinutului „ia să văd ce-mi arăţi”, iar 
acesta „s-a făcut” spre el cu intenţia de a-l lovi, astfel că, fără să-şi dea seama l-a lovit cu 
un briceag pe care-l avea în buzunarul drept al pantalonului. 

În declaraţia dată în faţa procurorului, consemnată pe formular tipizat, inculpatul a 
reluat susţinerea referitoare la introducerea unei bucăţi din cărămidă în cameră de către 
deţinut, susţinând din nou că a aruncat-o pe fereastra camerei, declarând însă că, deşi a 
încercat să arunce înspre el cu cealaltă bucată, fiind la 5-6 metri distanţă, deţinutul a 
renunţat. A declarat inculpatul că a apreciat că se impune să apeleze la mijloacele de 
imobilizare, întrucât deţinutul ţipa şi era isteric, astfel încât s-a dus şi a luat bastonul cu 
care i-a aplicat două lovituri, una atingându-i coapsa dreaptă, după care l-a introdus din 
nou în curtea de plimbare. Inculpatul a relatat că deţinutul a continuat să-l înjure, să i se 
adreseze batjocoritor, şi, întrucât s-a repezit spre el a scos briceagul cu buton din buzunar 
pentru a-l speria. A declarat inculpatul că, în momentul când a scos cuţitul, deţinutul a 
vrut să-l ia în braţe crezând că se joacă cu el şi atunci l-a lovit cu cuţitul în zona 
hemitoracelui drept. 

În declaraţia dată în faţa conducerii penitenciarului, deţinutul a susţinut că, în timp 
ce stătea pe scaun în curtea de plimbare, a fost lovit de trei ori cu bastonul de către 
inculpat, că nu l-a înjurat pe acesta, şi că, înainte de a fi lovit de către inculpat, îl 
împinsese pe acesta şi-i zisese să-l lase în pace.    

În declaraţia sa, persoana privată de libertate a relatat că, după ce colegii săi de 
cameră au plecat, a rămas singur în curtea de plimbare, cântând, timp în care a intrat în 
curte inculpatul, acesta trăgându-i un baston de cauciuc peste piciorul drept. A declarat 
partea vătămată că, puţin mai devreme, inculpatul îl lăsase să ia o piatră spartă pentru 
reşou şi să o ducă în cameră pentru a încălzi mâncarea, însă i-a dus-o înapoi. A precizat 
partea vătămată că, după ce l-a lovit cu bastonul de trei ori peste picioare, în zona 
coapselor, inculpatul a plecat din curtea de plimbare şi s-a întors având un cuţit negru pe 
care l-a desfăcut şi fără să spună ceva l-a lovit cu acesta o singură dată, dintr-o parte, în 
partea dreaptă a abdomenului, spre piept, lovitură în urma căreia a căzut. Partea vătămată 
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a precizat că nu ştie de ce l-a înţepat cu cuţitul inculpatul însă, astfel cum a menţionat şi 
în declaraţia anterioară, acesta se mai juca cu el trăgându-i câte o palmă sau un pumn în 
cap, însă o lua ca pe o glumă. Partea vătămată a menţionat că nu i-a făcut nimic 
agentului, nu l-a înjurat, nu l-a lovit, ci doar îl împinsese în curtea de plimbare cerându-i 
să-l lase în pace, atingându-l doar pe burtă. 

În primul rând se remarcă lipsa de coerenţă a inculpatului în notele raport şi 
declaraţiile sale precum şi numeroasele contradicţii atât cu privire la succesiunea în timp 
a evenimentelor cât şi cu privire la împrejurările în care a l-a lovit pe deţinut, motivele şi 
obiectele folosite, elemente care evidenţiază nesinceritatea sa.  

Episodul legat de faptul că deţinutul „s-ar fi făcut” că aruncă cu jumătatea de 
cărămidă în inculpat ori „ar fi încercat” să arunce cu aceasta, invocat pentru a justifica 
aplicarea loviturilor cu bastonul precum şi provocarea ori chiar legitima apărare, nu este 
credibil în primul rând prin prisma susţinerilor contradictorii ale inculpatului şi nici nu 
este confirmat de datele existente la dosar până în acest moment. 

Astfel, din procesul-verbal încheiat de către procuror, organul de cercetare al 
poliţiei judiciare, lucrătorul criminalist şi şeful de tură din cadrul penitenciarului, rezultă 
că, la verificarea amănunţită a locului faptei, care, până la sosirea echipei de cercetare nu 
a suferit modificări, fiind asigurat cu pază de către gardienii din cadrul penitenciarului, 
nu au fost găsite cele două bucăţi provenind din cărămida spartă de care a făcut vorbire 
inculpatul. 

Fiind întrebaţi, colegii de cameră ai victimei au declarat că nu au în cameră 
jumătatea de cărămidă care, potrivit unei variante a inculpatului ar fi fost aruncată în 
cameră (potrivit altei ipoteze a inculpatului, deţinutul ar fi vrut doar să o arunce în 
cameră). 

În declaraţia sa, martorul R.S. a relatat că, nevenindu-i să creadă că deţinutul 
fusese înjunghiat de colegul său, l-a întrebat pe inculpat, acesta spunându-i că a vrut să se 
joace cu deţinutul, să-l sperie cu un cuţit, şi că în joacă l-a înţepat pe acesta. A subliniat 
martorul că inculpatul nu i-a spus nimic despre vreo cărămidă pe care deţinutul A.D. să o 
fi luat-o de afară şi să o fi aruncat, precum şi faptul că deţinutul nu i-a făcut probleme, 
deşi mai vorbeşte urât şi îi jigneşte pe ceilalţi deţinuţi sau cântă tare.  

În lipsa unor date care să contureze starea de provocare ori legitima apărare, 
susţinerile contradictorii ale inculpatului nu pot fi considerate ca fiind suficiente pentru 
reţinerea uneia dintre aceste împrejurări. 

Chiar şi inculpatul, în unele dintre declaraţiile sale a precizat că deţinutul „s-a 
făcut” că îl loveşte, care nu este acelaşi lucru cu „a încercat” să-l lovească.  

În declaraţia dată în faţa procurorului, inculpatul a precizat că se afla la distanţă de 
5-6 metri de deţinut în momentul în care acesta din urmă avea cărămida în mână. 

Mai mult, imediat după comiterea faptei, inculpatul i-a spus colegului său că a vrut 
să se joace cu deţinutul, să-l sperie cu un cuţit şi că din joacă l-a înţepat, pentru ca în 
declaraţia dată în faţa procurorului acesta să declare că, de fapt, deţinutul, crezând că se 
joacă cu el, a vrut să-l ia în braţe şi atunci l-a lovit cu cuţitul. 
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Din înregistrarea audio-video a declaraţiei victimei, se poate observa faptul că 
inculpatul are o constituţie robusă în raport cu victima, precum şi modul în care se 
manifestă gradul de retard psihic cu care este înregistrat în evidenţele locului de deţinere. 

În plus, în cazul unui atac din partea deţinutului, inculpatul avea la dispoziţie 
bastonul de cauciuc de care putea să facă uz, putând totodată să solicite sprijinul 
colegului său, pe care nu l-a solicitat, colegul său de tură precizând că inculpatul nici nu 
i-a adus la cunoştinţă de faptul că partea vătămată ar fi fost agresivă. 

Se impune a fi subliniat faptul că şi ipoteza lovirii din greşeală a deţinutului este 
exclusă, pentru două considerente: 

În primul rând, cuţitul folosit de către inculpat avea buton iar acesta nu a oferit 
nicio justificare pentru faptul că îl avea deschis în premomentul aplicării loviturii, 
purtarea unei asemenea obiect fiind interzisă în cadrul perimetrului de deţinere.  

În al doilea rând, intensitatea loviturii, care în nici un caz nu poate fi apreciată ca 
fiind uşoară, demonstrează intenţia inculpatului de a agresa victima.  

Astfel, în fişa UPU întocmită de Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa, se 
menţionează că, la explorarea traiectului plăgii, sub anestezie, s-a constatat că aceasta se 
opreşte la nivelul unei coaste şi totodată că plaga s-a suturat cu două fire. 

Fiind o plagă ce a necesitat sutură, nu se poate susţine că ar fi una superficială. 
Consemnarea din fişa UPU în sensul că plaga se consideră nepenetrantă, se explică 

tocmai prin faptul că, spre norocul victimei, vârful cuţitului s-a oprit în prima coastă, 
neputând astfel pătrunde mai în profunzime pentru a-i pune viaţa în pericol din punct de 
vedere medical. Această ipoteză este susţinută şi prin explicaţiile victimei care a declarat 
că inculpatul a acţionat cu cuţitul dintr-o parte, din partea dreaptă a abdomenului, înspre 
piept, concluziile medico-legale provizorii precizând că leziunea a fost produsă pe 
direcţie orizontală, dinainte spre înapoi. 

Intensitatea ridicată a loviturii este evidenţiată şi prin faptul că, deşi victima a fost 
îmbrăcată atât cu tricou cât şi cu geacă, lama cuţitului a pătruns suficient pentru ca 
leziunea produsă să necesite sutură. 

Concluziile medico-legale provizorii au fost exprimate şi în sensul că leziunile 
constatate au putut fi produse prin lovire cu un corp tăietor-înţepător, acestea nepunându-
i viaţa în pericol. 

Astfel cum a subliniat şi procurorul, lipsa obiectiv medicală a punerii în primejdie 
a vieţii persoanei vătămate în accepţiunea medico-legală nu este de natură să înlăture 
existenţa acestui pericol în accepţiunea juridică, în sensul că punerea în executare a unei 
acţiuni apte de a produce moartea unei persoane, caracterizată prin crearea unui pericol 
iminent pentru viaţa ei, prin raportare la obiectul vulnerant ce este idoneu în provocarea 
de leziuni tanato-generatoare, regiunea anatomică corporală vizată şi lezată, cum este cea 
toracico-abdominală, intensitatea loviturii, experienţa de viaţă a unui agent de penitenciar 
şi consecinţa produsă, învederează nu doar intenţia de a vătăma ci existenţa intenţiei 
indirecte de a ucide, prin acceptarea posibilităţii inculpatului ca acţionând în modul 
concret să provoace leziuni incompatibile cu viaţa celui agresat. 
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Acuzaţia de supunere a părţii vătămate aflată în stare de deţinere la rele tratamente 
este conturată în acest stadiu al procesului prin declaraţiile victimei care se coroborează 
cu concluziile medico-legale provizorii potrivit cărora una dintre cele două echimoze 
constatate pe corpul victimei, respectiv cea de pe faţa anterioară a coapsei drepte, a putut 
fi produsă prin lovire cu corp dur alungit şi are o vechime de 1-2 zile, constatarea 
medico-legală fiind făcută pe data de 13.04.2013. 

În apărare, s-a susţinut că deţinutul A.D. era cunoscut ca fiind violent, împrejurare 
care ar justifica atât portul cuţitului cât şi acţiunile agresive ale inculpatului. 

Din analiza fişei inculpatului se observă că niciuna din cele 23 de abateri 
disciplinare comise de către acesta nu vizează fapte de lovire a altor deţinuţi ori a 
cadrelor, majoritatea constând în acte de autoagresiune. 

Astfel cum am menţionat, colegul inculpatului – martorul R.S. a declarat că nu a 
avut probleme cu deţinutul respectiv. 

În aceeaşi fişă a deţinutului se menţionează că acesta prezintă un grad crescut de 
vulnerabilitate datorat deficienţei mentale uşoare (QI = 53) şi totodată că prezintă 
instabilitate emoţională, lipsa autocontrolului şi a rezistenţei la frustrare, situaţie pe care 
inculpatul o cunoştea, potrivit propriilor declaraţii, şi care impunea din partea acestuia o 
conduită prin care să evite conflictele cu deţinutul, să le aplaneze pe cele declanşate, însă 
în nici un caz angajarea în acţiuni de provocare, de agitare ori de umilire a acestuia. 

Ori, chiar şi în ipoteza în care, ulterior, pe parcursul procesului s-ar dovedi 
incidentul referitor la introducerea cărămizii în cameră (însă în varianta prezentată de 
victimă, conform căreia inculpatul i-a permis iniţial să o ia în cameră, discuţiile 
contradictorii intervenind după acest moment, variantă care explică faptul că în urma 
cercetărilor amănunţite nu a fost găsită niciuna din cele două bucăţi din cărămida spartă 
la care s-a referit inculpatul), ori jignirea acestuia de către deţinutul cunoscut de către 
inculpat ca fiind cu probleme psihice, modul în care agentul C.C.M. a înţeles să 
gestioneze situaţia, întreţinând în mod nepermis starea conflictuală cu deţinutul şi 
lovindu-l pe acesta cu bastonul de cauciuc şi cu cuţitul fără să se fi aflat într-un pericol 
iminent şi pe care să nu-l fi putut îndepărta prin folosirea mijloacelor regulamentare, nu 
poate fi justificat de specificul şi dificultăţile activităţii în cadrul unui loc de deţinere. 

În referire la posibilitatea folosirii mijloacelor regulamentare, instanţa reţine că 
aceasta erau la îndemâna inculpatului, puteau fi întrebuinţate cu uşurinţă şi prompt, fără 
ca viaţa ori integritatea fizică să-i fie puse în pericol. 

Astfel, dacă inculpatul constata că deţinutul a devenit recalcitrant, putea încuia 
poarta curţii de plimbare, putea să-şi anunţe colegul supraveghetor, să ceară sprijinul 
grupei de intervenţie, să procedeze la încătuşarea deţinutului, şi, în ultimă instanţă, dacă 
toate aceste mijloace nu dădeau rezultate, putea fi folosit basonul din dotare. 

În referire la motivul exercitării agresiunilor faţă de partea vătămată instanţa reţine 
susţinerea inculpatului (redată în înregistrarea audio-video a declaraţiilor luate de către 
procuror), în sensul că, fiind întrebat de către procuror ce a avut tocmai cu un asemenea 
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deţinut („nu-l vezi cum e, că e vai mama lui, nu poate să lege două vorbe ?„), inculpatul 
a răspuns „păi dacă şi un retardat mă umileşte, am refulat„. 

În concluzie, în cauză există indicii temeinice în sensul că la data de 12 aprilie 
2013, în jurul orelor 1600, în incinta secţiei a Il-a a Penitenciarului Poarta Albă, judeţul 
Constanţa, unde lucrează ca agent de penitenciar, fiind în timpul exercitării atribuţiilor de 
serviciu de supraveghere a persoanelor private de libertate, inculpatul C.C.M. s-a 
comportat violent şi prin acţiuni degradante faţă de deţinutul parte vătămată A.D., care 
este încarcerat în executarea unei pedepse privative de libertate şi cunoscut cu un retard 
mintal uşor (QI-53), în sensul că în curtea secţiei l-a lovit fără justificare de mai multe ori 
cu un baston de cauciuc peste picioare, iar ulterior a intrat în curtea de plimbare a 
deţinuţilor unde 1-a şi înjunghiat cu lama unui cuţit cu buton în zona bazei hemitoracelui 
drept pe linia medio-claviculară, lama cuţitului oprindu-se într-o coastă şi provocându-i 
deţinutului leziuni corporale vindecabile în 8-9 zile de îngrijiri medicale. 

În cauză este incident temeiul de arestare prevăzut de art.148 alin.1 lit.f C.p.p., 
infracţiunile prev.de art.20 alin.1 rap. la art.174 C.p. şi art.267 C.p. fiind pedepsite cu 
închisoarea mai mare de 4 ani, iar lăsarea în libertate a inculpatului prezentând un pericol 
concret pentru ordinea publică. 

Pericolul pentru ordinea publică este evidenţiat atât de natura infracţiunilor de 
comiterea cărora este bănuit, cât şi de împrejurările, modul de comitere, obiectul folosit 
pentru comiterea agresiunii, zona vizată prin lovitură, dar şi de faptul că, astfel cum a 
susţinut şi procurorul în motivarea propunerii formulate, cercetarea în stare de libertate a 
unei persoane învinuite de săvârşirea unor infracţiuni grave, cum sunt cele din cauză, cu 
o rezonanţă socială negativă deosebită, prin calitatea făptuitorului, ca agent al autorităţii 
publice implicat direct în procesul penal în faza de executare a pedepselor şi care a 
ignorat flagrant normele de conduită impuse funcţionarilor cu statut special care au în 
custodie persoane condamnate, modul de săvârşire şi impactul provocat în rândul 
populaţiei, ar genera în opinia publică şi în special în mediul penitenciar un sentiment de 
insecuritate şi de neîncredere în autorităţile judiciare care concură la înfăptuirea justiţiei, 
lipsa de fermitate a acestor autorităţi putând da naştere la o stare de temere generată de 
lipsa de tratament penal corespunzător pentru sancţionarea unor fapte de asemenea 
natură, printr-o aparenţă de impunitate a agenţilor statului în raport cu categoria 
defavorizată a deţinuţilor şi poate încuraja alte persoane predispuse la săvârşirea unor 
astfel de infracţiuni să acţioneze fără teamă de reacţia imediată şi proporţională a 
justiţiei.  

Instanţa apreciază ca fiind justificată solicitarea procurorului de reţinere ca 
temeiuri ale arestării şi a cazurilor prevăzute de dispoziţiile art.148 alin.1 lit.b, e C.p. 
întrucât există date că inculpatul a încercat să zădărnicească aflarea adevărului prin 
ascunderea obiectului vulnerant şi inducerea în eroare a colegilor săi şi a organelor de 
urmărire penală, şi există  riscul ca folosindu-se de poziţia sa dominantă şi de influenţă 
asupra unui deţinut vulnerabil să încerce o înţelegere frauduloasă cu acesta, pentru a 
îngreuna sau zădărnici înfăptuirea justiţiei.  
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Având în vedere poziţia procesuală a inculpatului, declaraţiile contradictorii ale 
acestuia, faptul că urmărirea penală se află într-o fază incipientă, dar şi specificul 
probatoriului ce se impune a fi administrat în raport cu situaţia de fapt şi cu conduita 
procesuală a inculpatului, instanţa consideră că măsura arestării preventive se impune şi 
în interesul urmăririi penale.  

În raport cu gravitatea faptelor de comiterea cărora este bănuit inculpatul, de 
necesitatea privării sale de libertate la acest moment din perspectiva interesului 
procesual, circumstanţele favorabile ale acestuia nu sunt suficiente în vederea luării unei 
măsuri preventive neprivative de libertate. 

Împotriva încheierii de şedinţă nr.46/13.04.2013, pronunţată de Tribunalul 
Constanţa în dosarul penal nr.4213/118/2013, a declarat recurs, în termen legal, 
inculpatul C.C.M., solicitând admiterea recursului, casarea încheierii recurate, 
rejudecarea cauzei şi respingerea propunerii de arestare preventivă, motivele de recurs 
fiind expuse oral în faţa instanţei de recurs la termenul din data de 19.04.2013 şi 
menţionate în practicaua prezentei încheieri. 

Analizând legalitatea şi temeinicia hotărârii recurate, prin prisma criticilor 
formulate de recurentul-inculpat, precum şi din oficiu, conform art.3856 alin.3 Cod 
procedură penală, curtea apreciază că recursul formulat este fondat. 

Prin rezoluţia nr.503/P/2013 din data de 12.04.2013 a Parchetului de pe lângă 
Tribunalul Constanţa s-a dispus începerea urmăririi penale faţă de învinuitul C.C.M. sub 
aspectul infracţiunilor de tentativă de omor, prevăzută de art.20 Cod penal raportat la 
art.174 Cod penal şi supunere la rele tratamente, prevăzută de art.267 Cod penal. Prin 
ordonanţa din aceeaşi dată a Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa s-a dispus 
punerea în mişcare a acţiunii penale faţă de inculpatul C.C.M., sub aspectul comiterii 
infracţiunilor anterior menţionate. 

În sarcina inculpatului, agent şef principal de penitenciar, s-a reţinut că la data de 
12.04.2013, în jurul orei 1600, în incinta Secţiei a II-a a Penitenciarului Poarta Albă, 
judeţul Constanţa, în timpul serviciului de supraveghere a deţinuţilor, a lovit de mai 
multe ori cu un baston de cauciuc, peste picioare şi la spate, pe deţinutul A.D., iar la scurt 
timp l-a înjunghiat cu un cuţit cu buton în zona bazei hemitoracelui drept pe linia medio-
claviculară, lama cuţitului oprindu-se într-o coastă. 
 Analizând incidenţa în cauză a dispoziţiilor legale ce reglementează arestarea 
preventivă, curtea reţine că, potrivit art.1491 alin.1 Cod procedură penală măsura arestării 
preventive a inculpatului poate fi luată în cursul urmăririi penale dacă sunt întrunite 
condiţiile prevăzute de art.143 Cod procedură penală privind existenţa probelor sau 
indiciilor temeinice de comitere a unei fapte penale şi este incident cel puţin unul din 
cazurile prevăzute de art.148 alin.1 Cod procedură penală, atunci când această măsură 
este în interesul urmării penale. 
 În accepţiunea dispoziţiilor art.681 Cod procedură penală, sunt indicii temeinice 
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. 
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 De asemenea, potrivit art.5 paragraful 1 lit.c din Convenţia pentru Apărarea 
Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale, nimeni nu poate fi lipsit de libertatea 
sa decât dacă există motive verosimile de a bănui că a săvârşit o infracţiune.  
 Referitor la existenţa motivelor verosimile de a se bănui că a săvârşit o faptă 
incriminată de normele interne de drept penal, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a 
considerat că suspiciunile verosimile presupun existenţa unor fapte sau a unor informaţii 
de natură a convinge un observator obiectiv şi neutru că persoana în cauză a putut comite 
fapta pentru care este cercetată (cauza Erdagöz contra Turciei, Creangă contra 
României). 
 Cercetarea unei persoane în timpul detenţiei ce îşi găseşte justificarea în 
dispoziţiile art.5 paragraf 1 lit.c este de a efectua ancheta penală, prin confirmarea sau 
prin îndepărtarea bănuielilor concrete care au justificat arestarea. Faptele care au dat 
naştere bănuielilor în discuţie nu trebuie să fie de acelaşi nivel ca cele necesare pentru 
justificarea unei condamnări, sau chiar pentru a fundamenta o anumită acuzaţie, ce vor fi 
probate în faza ulterioară a urmăririi penale. 
 Într-adevăr, pentru justificarea arestării sau deţinerii preventive nu se poate 
pretinde ca realitatea şi natura infracţiunii de care cel interesat este bănuit că a săvârşit-o 
să fie deja stabilite, pentru că acestea reprezintă scopul fazei de urmărire penală, iar 
detenţia permite desfăşurarea ei normală şi nu se impune ca organele judiciare să fi 
adunat probe suficiente pentru a aduce acuzaţii  (cauza Varga contra României).   
 Totodată, indiciile temeinice nu se confundă cu datele sau informaţiile ce ar 
justifica începerea urmării penale, ce se poate declanşa şi in rem, dacă există date 
suficiente că s-a săvârşit o infracţiune. În cazul inexistenţei sau insuficienţei probelor sau 
indiciilor temeinice care pot justifica luarea măsurii arestării preventive, a contrarietăţii 
acestora sau în cazul lipsei lor de temeinicie, măsura arestării preventive nu poate fi 
dispusă.  
 Astfel cum a reţinut şi prima instanţă, din probele administrate pe parcursul 
urmăririi penale rezultă indicii temeinice care justifică presupunerea rezonabilă că la data 
de 12.04.2013, în jurul orei 1600, în timp ce efectua serviciul de pază la Secţia a II-a de 
maximă siguranţă a Penitenciarului Poarta Albă, agentul şef C.C.M. a lovit cu un baston 
de cauciuc, în zona coapselor, persoana privată de libertate A.D., în timp ce acesta se afla 
în curtea de plimbare, precum şi cu un cuţit, în zona bazei hemitoracelui drept, cauzându-
i leziuni ce au necesitat pentru vindecare 5-6 zile şi respectiv 8-9 zile de îngrijiri 
medicale.  
 Relevante în acest sens sunt: 
 - declaraţia părţii vătămate A.D., care a relatat că la data de 12.04.2013, în jurul 
orei 1600, a fost scos în curtea de plimbare, fiind supravegheat de agentul C.C.M., care l-a 
lovit de trei ori cu bastonul peste picioare. Partea vătămată a mai arătat că inculpatul a 
plecat din curtea de plimbare şi s-a întors având în mână un cuţit, pe care l-a desfăcut, 
aplicându-i o lovitură cu lama în partea dreaptă a abdomenului, spre piept; 
 - concluziile provizorii întocmite de Serviciul de Medicină Legală Constanţa; 
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 - declaraţia martorului R.S., agent de penitenciar la Penitenciarul Poarta Albă, care 
a precizat că la data de 12.04.2013 a fost planificat să execute serviciul de supraveghere 
la Secţia a II-a, iar în jurul orei 1600, deţinutul A.D. a rămas singur în curtea de plimbare, 
fiind supravegheat de inculpatul C.C.M.. La un moment dat, l-a văzut pe inculpat venind 
din curte, sprijinindu-l pe deţinutul A.D., care avea pe tricou, în partea dreaptă, pete de 
sânge şi spunea că a fost tăiat de către inculpat; 
 - declaraţiile martorilor …, persoane private de libertate în Penitenciarul Poarta 
Albă, ce confirmă împrejurarea că la data de 12.04.2013, în jurul orei 1600, partea 
vătămată A.D. şi inculpatul C.C.M. au rămas singuri în curtea de plimbare; 
 - procesul-verbal de ridicare a obiectelor de îmbrăcăminte (tricou şi geacă), purtate 
de partea vătămată la momentul presupusei agresiuni; 
 - procesul-verbal de ridicare a cuţitului folosit la săvârşirea prezumtivei fapte; 
 - declaraţia inculpatului C.C.M., care a recunoscut că la data de 12.04.2013, în 
timp ce asigura paza deţinutului A.D., a aplicat acestuia o lovitură cu cuţitul în zona 
dreaptă a abdomenului. 
 În ceea ce priveşte susţinerile inculpatului, referitoare la împrejurările producerii 
incidentului, curtea remarcă inconsecvenţa în declaraţii, avansându-se mai multe variante 
pentru justificarea presupuselor agresiuni faţă de partea vătămată, astfel: lovirea din 
greşeală sau în joacă, lovirea pentru a-l speria pe deţinut, care adresa injurii şi ţipa, 
lovirea deţinutului pentru a se apăra, întrucât acesta ar fi încercată să îl lovească. Având 
în vedere numeroasele contradicţii existente, ce pun la îndoială credibilitatea 
declaraţiilor, curtea apreciază că, în acest stadiu procesual, nu pot fi primite apărările 
inculpatului, care, de altfel, sunt infirmate de partea vătămată şi nu au suport probator în 
mijloacele de probă existente la dosar.  

Deşi în acest stadiu procesual nu se face o analiză în detaliu a elementelor 
constitutive ale infracţiunii, iar încadrarea juridică stabilită de procuror nu poate fi 
cenzurată, întrucât aspectele legate de încadrarea juridică şi probatorii se analizează de 
către instanţa învestită cu fondul cauzei, cu ocazia soluţionării propunerii de arestare 
preventivă instanţa este obligată să verifice indiciile care să justifice presupunerea 
rezonabilă de comitere a unei fapte penale, astfel că trebuie avute în vedere cerinţele 
laturii obiective şi subiective a infracţiunii. 

 În cazul actelor de lovire sau alte violenţe făptuitorul acţionează cu intenţia de 
vătămare corporală a victimei, în timp ce, în cazul tentativei de omor, făptuitorul, 
prevăzând moartea victimei ca rezultat al acţiunii sale, urmăreşte sau acceptă producerea 
acestui rezultat. 

 Sunt relevante pentru caracterizarea juridică a faptei ca tentativa de omor, 
împrejurările în care fapta a fost comisă, natura instrumentului folosit, numărul şi 
intensitatea loviturilor, regiunea corpului spre care au fost îndreptate, urmările produse 
sau care s-ar fi putut produce, atitudinea făptuitorului după săvârşirea faptei. Este 
deosebit de important a se analiza ansamblul elementelor obiective ale faptei, pentru ca 
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astfel, să se poată conchide corect în privinţa elementului subiectiv. Prin urmare, este 
esenţial a se observa, în această analiză, atât obiectul vulnerant utilizat de făptuitor, zona 
anatomică sau organele vizate prin agresiune, cât şi numărul loviturilor aplicate şi 
intensitatea acestora.  
  Nu se poate considera că orice vătămare corporală produsă într-o zonă vitală a 
corpului, chiar dacă a necesitat un număr de zile de îngrijiri medicale trebuie neapărat să 
fie încadrată ca tentativă la omor, fără a se ţine seama de împrejurările concrete în care s-
a consumat fapta şi de modul derulării acţiunii.  

În cazul tentativei la infracţiunea de omor, actele de punere în executare, întrerupte 
sau care nu şi-au produs efectul, trebuie să releve, prin natura lor şi împrejurările în care 
au fost comise, intenţia făptuitorului de a ucide, iar nu intenţia generală de a vătăma.  
 În contextul cauzei, este real că obiectul vulnerant pretins folosit de inculpat-cuţit, 
cât şi zona vizată de presupusa agresiune-bază hemitorace drept pot dobândi semnificaţia 
reţinută de acuzare în stabilirea laturii subiective, însă doar dacă se coroborează cu o 
anumită intensitate a loviturilor aplicate. 
 În concret, dacă inculpatul a lovit cu cuţitul pe partea vătămată, mijloacele de 
probă administrate până la acest moment procesual relevă date în sensul că acesta ar fi 
aplicat o singură lovitură, de intensitate redusă, evidenţiată de împrejurarea că leziunea 
cauzată a fost o plagă nepenetrantă (ce nu a pus în primejdie viaţa victimei) şi de 
numărul redus de zile de îngrijiri medicale necesare pentru vindecare. 

Atât în motivarea propunerii de arestare preventivă, cât şi în considerentele 
hotărârii primei instanţe se reţine că lovitura aplicată cu lama cuţitului a fost de 
intensitate sporită, având în vedere că victima era îmbrăcată atât cu tricou cât şi cu o 
geacă, iar lama cuţitului a pătruns suficient pentru ca leziunea produsă să necesite sutură. 
Totodată, se arată că plaga s-a considerat nepenetrantă deoarece, spre norocul victimei, 
vârful cuţitului s-a oprit în prima coastă, neputând astfel pătrunde mai în profunzime 
pentru a-i pune viaţa în pericol din punct de vedere medical. 

Contrar acestor aprecieri, ce nu au suport probator la acest moment procesual, 
curtea evidenţiază că în fişa de primire urgenţe întocmită de Spitalul Clinic Judeţean de 
Urgenţă Constanţa s-a consemnat că traiectul plăgii se opreşte la nivelul unei coaste 
(menţiune ce poate fi avută în vedere la stabilirea adâncimii leziunii), iar nu lama 
cuţitului. Concluzia în sensul că vârful cuţitului s-a oprit în prima coastă ar fi putut fi 
formulată numai ca urmare a examinării şi constatării unor leziuni la nivelul coastei, însă 
actele medicale existente la dosar nu confirmă o atare investigaţie medicală.  

De asemenea, din procesul-verbal de ridicare şi examinare a obiectelor de 
vestimentaţie, purtate de partea vătămată în momentul presupusului incident, nu rezultă 
că lama cuţitului ar fi străpuns geaca (se menţionează doar că au fost identificate pete 
de culoare brun-roşcată, cu aspect de sânge, dar nu este descrisă nici o alterare a 
materialului ce s-ar fi putut produce prin tăiere sau înţepare), iar la dosar nu există alte 
mijloace de probă (fotografii judiciare, declaraţii) care să susţină această concluzie. De 
altfel, nici părţile nu au fost audiate cu privire la acest aspect.  
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 În concluziile provizorii formulate de Serviciul de Medicină Legală Constanţa- 
A.D. se menţionează că partea vătămată prezintă o leziune de violenţă ce a putut fi 
produsă prin lovire cu un corp tăietor-înţepător pe o direcţie orizontală dinainte spre 
înapoi. Leziunea poate data din 12.04.2013 şi necesită 8-9 zile de îngrijiri medicale de la 
data producerii şi nu i-a pus viaţa în primejdie. S-a mai reţinut că partea vătămată 
prezenta şi două echimoze, una pe coapsa dreaptă şi cealaltă pe coapsa stângă.  
 Se observă aşadar că prezentele concluzii provizorii sunt extrem de sumare, nu se 
menţionează lungimea şi adâncimea plăgii, pentru a se putea formula o concluzie 
referitoare la natura leziunii, respectiv plagă tăiată, produsă prin alunecarea tăişului pe 
suprafaţa cutanată (a cărei lungime este mai mare decât adâncimea) sau plagă înjunghiată 
(caz în care adâncimea depăşeşte lungimea). Din această perspectivă, curtea subliniază că 
determinarea adâncimii şi lungimii plăgii sunt esenţiale pentru aprecierea forţei folosite 
pentru producerea traumei. 
 Concluzionând, cu toate că prezumtiva agresiune a vizat o zonă vitală, iar 
instrumentul folosit era apt să producă decesul, împrejurările în care se reţine comiterea 
prezumtivei fapte penale, leziunea superficială cauzată părţii vătămate, intensitatea şi 
planul de aplicare a loviturii, atitudinea inculpatului după exercitarea presupusei 
agresiuni, (la dosar existând date că acesta a acordat imediat primul ajutor părţii vătămate 
şi şi-a anunţat colegul, martorul R.S.) nu pot caracteriza în acest stadiu procesual intenţia 
directă sau indirectă la tentativa de omor, fiind elemente care susţin că rezultatul 
socialmente periculos urmărit de făptuitor ar fi fost vătămarea corporală a victimei. 

În consecinţă, în actualul stadiu, ansamblul probator administrat conturează 
ipoteza unor acte de lovire ce pot întruni elementele constitutive ale infracţiunii de 
purtare abuzivă, prevăzută de art.250 alin.3 Cod penal. 
 În aprecierea curţii, mijloacele de probă nu oferă nici elemente suficiente pentru a 
se contura existenţa unor indicii temeinice de comitere a faptei de supunere la rele 
tratamente, prezumtiva acţiune a inculpatului-lovirea persoanei private de libertate cu un 
baston peste picioare, în aceeaşi împrejurare în care s-ar fi săvârşit şi agresiunea cu un 
cuţit- putându-se circumscrie tot dispoziţiilor art.250 alin.3 Cod penal. Sub acest aspect, 
evidenţiem că relele tratamente implică un ansamblu de acte prin care se produc 
persoanei private de libertate suferinţe, săvârşite la diferite intervale de timp, consumarea 
infracţiunii având loc în momentul în care s-a realizat o pluralitate de acte. Dacă 
făptuitorul săvârşeşte numai un singur asemenea act, nu sunt întrunite elementele 
constitutive ale infracţiunii incriminate de art.267 Cod penal. 
 Potrivit art.250 alin.3 Cod penal constituie infracţiunea de purtare abuzivă lovirea 
sau alte acte de violenţă săvârşite de către un funcţionar public în exerciţiul atribuţiilor de 
serviciu şi se sancţionează cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă. Raportat la 
regimul sancţionator al infracţiunii prevăzute de art.250 alin.3 Cod penal, curtea constată 
că nu este îndeplinită cerinţa prevăzută de art.148 lit.f Cod procedură penală sub aspectul 
limitelor speciale de pedeapsă. De asemenea, potrivit art.136 alin.6 Cod procedură 
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penală măsura arestării preventive nu poate fi dispusă în cazul infracţiunilor pentru care 
legea prevede alternativ pedeapsa amenzii. 
 Prin urmare, este inutilă analiza cazurilor prevăzute de art.148 lit.a, e, f Cod 
procedură penală, în lipsa unor indicii temeinice de săvârşire a unei faptei penale, al cărei 
regim sancţionator să poată constitui temeiul legal al măsurii arestării preventive. 

În vederea bunei desfăşurări a procesului penal şi realizarea eficientă a scopurilor 
acestuia, se impune luarea unei măsuri preventive restrictive de libertate, respectiv 
măsura obligării de a nu părăsi ţara, corespunzătoare scopului prevăzut de art.136 alin.1 
Cod procedură penală şi de natură a asigura un control al conduitei procesuale a 
inculpatului. 

Pentru considerentele expuse anterior, în baza art.38515 pct.2 lit.d Cod procedură 
penală va admite recursul formulat de recurentul-inculpat C.C.M. împotriva încheierii de 
şedinţă nr.46/13.04.2013, pronunţată de Tribunalul Constanţa în dosarul penal 
nr.4213/118/2013. 

În baza art.38517 alin.1 Cod procedură penală se va casa încheierea recurată şi, 
rejudecând: 

În baza art.1491 Cod procedură penală se va respinge ca nefondată propunerea 
formulată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanţa privind arestarea preventivă a 
inculpatului C.C.M. 
 În baza art.1403 alin.7 Cod procedură penală se va revoca măsura arestării 
preventive a inculpatului C.C.M., dispusă prin încheierea de şedinţă nr.46/13.04.2013, 
pronunţată de Tribunalul Constanţa în dosarul penal nr.4213/118/2013. 

Se va dispune punerea de îndată în libertate a inculpatului C.C.M. de sub puterea 
mandatului de arestare preventivă nr.69/13.04.2013, emis de Tribunalul Constanţa, dacă 
nu este reţinut sau arestat în altă cauză. 

În baza art.1491 alin.12 raportat la art.146 alin.111 Cod procedură penală, art.143 
alin.1 şi art.136 alin.1 lit.c raportat la art.1451 Cod procedură penală se va dispune faţă de 
inculpatul C.C.M. luarea măsurii obligării de a nu părăsi ţara, fără încuviinţarea instanţei 
de judecată, pe o durată de 30 zile, de la data de 19.04.2013 până la data de 18.05.2013 
inclusiv. 
 În baza art.1451 alin.2 Cod procedură penală raportat la art.145 alin.11 Cod 
procedură penală şi art.145 alin.12 lit.c Cod procedură penală pe durata măsurii obligării 
de a nu părăsi ţara inculpatul C.C.M. va respecta următoarele obligaţii: 

- să se prezinte la organul de urmărire penală sau la instanţa de judecată, ori de 
câte ori este chemat; 

- să se prezinte la Poliţia Municipiului Constanţa, organ desemnat cu 
supravegherea, conform programului de supraveghere întocmit de organul de 
poliţie sau ori de câte ori este chemat; 

- să nu îşi schimbe locuinţa fără încuviinţarea instanţei; 
- să nu deţină, să nu folosească şi să nu poarte nici o categorie de arme; 
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- să nu se apropie de partea vătămată A.D., membrii familiei acesteia, de martorii 
din lucrări şi să nu comunice cu aceştia direct sau indirect. 

 În baza art.145 alin.22 Cod procedură penală se va atrage atenţia inculpatului că 
încălcarea cu rea-credinţă a măsurilor sau obligaţiilor impuse va atrage înlocuirea 
măsurii obligării de a nu părăsi ţara cu măsura arestării preventive. 
 Măsura dispusă se va comunica administraţiei locului de deţinere. 

 O copie de pe încheiere se va comunica inculpatului, secţiei de poliţie în a cărei 
rază teritorială locuieşte acesta, jandarmeriei, poliţiei comunitare, organelor de frontieră, 
organelor competente să elibereze paşaportul. 
 În baza art.192 alin.3 Cod procedură penală cheltuielile judiciare avansate de stat 
în recurs vor rămâne în sarcina acestuia.  

Dosar nr. 4213/118/2013 
Încheierea penală nr. 33/P/19.04.2013 

Judecător redactor Andreea Ianca 
 

         8. Legea nr. 302/2004. Transferarea procedurilor penale către autorităţile 
judiciare portugheze. 

 
Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală 

reglementează transferul de proceduri în materie penală în Titlul IV. Art. 123 prevede că efectuarea 
unei proceduri penale sau continuarea unei proceduri iniţiate de autorităţile judiciare române 
competente, pentru o faptă care constituie infracţiune conform legii române, poate fi transferată unui 
stat străin, în condiţiile prevăzute în prezentul titlu. 
 Transferul procedurii penale se solicită în baza hotărârii instanţei căreia i-ar reveni competenţa 
să soluţioneze cauza în prima instanţă, dacă procedura se referă la activitatea de urmărire penală sau 
a instanţei pe rolul căreia se află cauza, dacă procedura se referă la activitatea de judecată. 

(2) În acest sens, la propunerea procurorului care efectuează sau supraveghează urmărirea 
penală ori din oficiu, dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege, instanţa dispune, prin încheiere 
motivată, transferul procedurii penale. În situaţia transferului urmăririi penale, propunerea 
procurorului se soluţionează în camera de consiliu de un complet format dintr-un singur judecător, 
indiferent de natura infracţiunii, iar prezenţa procurorului este obligatorie. 
     Art.127 reglementează efectele transferului, prevăzând că, după ce transferul procedurii penale 
a fost aprobat de statul solicitat, nicio altă procedură pentru aceeaşi faptă nu mai poate fi începută de 
autorităţile judiciare române. 

Din dispoziţiile legale enunţate anterior rezultă că transferul de procedură nu presupune doar 
efectuarea de către autorităţile străine solicitate a unor acte de procedură, ci preluarea întregii 
proceduri penale, fie la începutul urmăririi penale, fie pe parcursul urmăririi penale sau pe parcursul 
judecăţii. 

Conform art.127 alin.3 din actul normativ menţionat, statul român redobândeşte dreptul de a 
începe sau, după caz, de a relua urmărirea penală pentru acea faptă doar dacă statul solicitat îl 
informează că nu poate finaliza urmărirea penală ce i-a fost transferată sau ulterior, ia cunoştinţă de 
existenţa unui motiv care, potrivit dispoziţiilor legii, ar împiedica cererea de transfer al procedurii 
penale.  
 

Art. 123, 124, 127 din Legea nr. 302/2004  
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Prin încheierea de şedinţă nr.9/26.03.2013, pronunţată de Tribunalul Tulcea în 
dosarul penal nr.802/88/2013, s-a hotărât: 
 Respinge cererea formulată de Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de 
Criminalitate Organizată şi Terorism – Biroul teritorial Tulcea, privind transferul unor 
proceduri penale către autorităţile portugheze, în cauza privind pe I.T. (fost N.) şi R.T. ca 
nefondată. 

 Pentru a pronunţa această hotărâre, prima instanţă a reţinut următoarele: 
 Prin cererea adresată acestei instanţe, DIICOT – Biroul teritorial Tulcea a solicitat 
transferul realizării de către autorităţile portugheze a procedurilor de audiere în calitate 
de inculpaţi pe formulare tipizate în prezenţa unui apărător ales sau din oficiu şi a unui 
translator autorizat, cu respectarea art.6 din CEDO; art. 6 C.proc.pen. român privind 
garantarea dreptului la apărare; art.7 C.proc.pen. român privind limba în care se 
desfăşoară procesul penal şi art.8 din C.proc.pen. român privind folosirea limbii oficiale 
prin interpret a numiţilor I.T. şi R.T. şi prezentarea materialului de urmărire penală către 
aceleaşi persoane. 

S-a solicitat, de asemenea, certificarea copiilor tuturor actelor de procedură (copia 
dosarului penal, 3 volume, anexate) în vederea înaintării autorităţilor portugheze pentru 
realizarea procedurilor transferate şi solicitate.  

În motivarea propunerii de transfer de procedură s-a arătat că la data de 15 
februarie 2006 ofiţerii poliţiei judiciare din cadrul S.C.C.O. Tulcea, au fost sesizaţi 
printr-o plângere penală de numita A.I.E., domiciliată în Isaccea, … şi cu reşedinţă în 
com. N., jud. Tulcea, cu privire la faptul că în luna iunie 2004, la acea vreme fiind 
minoră, a fost racolată de numitul I.T. şi transferată în Portugalia unde sub coordonarea 
numitei R.T. a fost obligată să se prostitueze în stradă, sumele de bani obţinute fiind 
predate acesteia. Petenta arăta faptul că în cele din urmă a reuşit să scape fugind de la cei 
doi şi solicita tragerea la răspundere penală a acestora. Cu o zi înainte însă, la data de 14 
februarie 2006, organele de poliţie fuseseră sesizate cu privire la aspecte asemănătoare 
de către numita M.M., domiciliată în com. N., jud. Tulcea şi care preciza că în luna 
aprilie 2004 a fost racolată de acelaşi I.T., transferată în Portugalia şi obligată să se 
prostitueze pentru a obţine sume de bani pe care să le predea traficanţilor. Victima mai 
preciza şi faptul că după ce a reuşit să fugă ajutată fiind de un cetăţean portughez pe 
nume C.A.F., a fost căutată de I.T., agresată fizic, agresiune ce a necesitat internarea într-
un spital „Estefania” din localitatea cu acelaşi nume, pentru două săptămâni. Şi această 
victimă solicita tragerea la răspundere penală a celor vinovaţi.  

La data de 1 aprilie 2006 a fost începută urmărirea penală faţă de I.T. şi R.T., 
pentru art.12 alin.1 şi alin.2, lit. a şi art.13, alin.1 din Legea 678/2001, iar din actele de 
urmărire penală au rezultat suficiente indicii care să ateste veridicitatea celor susţinute de 
victime.  

Se mai arată că cei doi învinuiţi au avut cunoştinţă de procesul penal în derulare 
întrucât I.T. chiar şi-a angajat şi un apărător, respectiv dl. av. C.C., care a depus la dosar 
Împuternicire avocaţială nr.142 din 11.05.2008. 
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Cu toate că ştiau că sunt cercetaţi penal şi împotriva lor se administrează acte de 
urmărire penală, cei doi învinuiţi şi-au continuat activitatea infracţională în Portugalia, 
unde erau constituiţi împreună cu alte persoane în grup infracţional organizat, continuând 
să exploateze victime de origine română.  

Pe baza cooperării dintre autorităţile române şi autorităţile portugheze, acestea din 
urmă au declanşat o anchetă penală care în luna dec. 2007 a condus la arestarea întregii 
reţele de traficanţi şi continuarea cercetărilor cu aceştia în stare de arest preventiv ulterior 
fiind sesizată instanţa de judecată.  

Din actul de inculpare comunicat autorităţilor române rezultă că în fruntea 
grupului se afla numitul I.T., iar la nivelul II – printre altele – şi R.T., ambii originali din 
oraşul Măcin, jud. Tulcea şi care actualmente se află în stare de detenţie în executarea 
unor pedepse privative de libertate în Portugalia.  

La momentul sesizării instanţei de judecată, Departamentul de Investigaţie şi 
Acţiune Penală – Secţia a IV-a din cadrul Districtului Judiciar din Lisabona, aparţinând 
de Ministerul Public din Portugalia, în baza cooperării stabilite ne-a remis denunţul şi un 
voluminos şi util material de urmărire penală în vederea continuării cercetărilor faţă de 
I.T. şi R.T., în dosarul nr.23D/P/2006 actul lor de inculpare din Portugalia neincluzându-
le pe cele două victime, respectiv M.M. şi A.I.E., astfel încât să se respecte forţa 
principiului „non bis in idem”. 

Observând că între obiectul denunţului comunicat de autorităţile portugheze şi 
obiectul dosarului nostru nr.23D/P/2006 exista identitate, apreciind oportună conexarea 
şi instrumentarea unitară a celor două lucrări, prin ordonanţa din 29 iulie 2008 s-a dispus 
în temeiul art.32 din C.proc.pen. conexarea denunţului formulat de autorităţile 
portugheze înregistrat sub nr.332/II/5/2008 din 29.07.2008 la dosarul nostru penal nr. 
23D/P/2006 privind pe învinuiţii I.T. şi R.T. 

Ulterior acestui moment în cauză s-au administrat o serie de acte de urmărire 
penală şi verificări care să conducă la finalizarea anchetei în cauză şi la conturarea cu 
claritate a activităţii infracţionale derulate de cei cercetaţi.  

Totodată, s-a menţinut cooperarea cu autorităţile portugheze şi s-au întreprins 
demersuri astfel încât la momentul finalizării afacerilor judiciare pe care cei doi le aveau 
cu statul portughez să se acţioneze în consecinţă.  

Se mai arată de către DIICOT – Biroul teritorial Tulcea că în final, prin decizia nr. 
20 din 20 mai 2009 dată de Curtea de Apel din Lisabona  şi menţinută de Tribunalul 
Suprem de Justiţie, în dosarul comun colectiv nr. 1/07.8ZCLSB.L.1, I.T. a fost 
condamnat la pedeapsa unică de 14 ani închisoare.  

În ceea ce o priveşte pe R.T., aceasta a fost condamnată prin aceeaşi decizie a 
aceleiaşi instanţe în acelaşi dosar la pedeapsa unică de 12 ani închisoare.  

Hotărârea Curţii de Apel din Lisabona a fost menţinută şi de Tribunalul Suprem de 
Justiţie din Portugalia în urma recursului formulat de inculpaţi, prin decizia nr. 127-B din 
27 iulie 2010.  
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În raport de probele şi indiciile temeinice cu privire la săvârşirea de către învinuiţii 
I.T. şi R.T. a infracţiunilor pentru care a fost începută urmărirea penală, dată fiind şi 
necesitatea continuării activităţilor procedurale pentru tragerea la răspundere penală a 
celor vinovaţi, prin ordonanţele din 25 nov. 2011, în temeiul art. 235 C.proc.pen., s-a pus 
în mişcare acţiunea penală faţă de sus-numiţi.  

Văzând că inculpatul I.T. se află în stare de detenţie în executarea unei pedepse cu 
lipsire de libertate de 14 ani în închisoarea din CARREGUEIRA – PORTUGALIA iar 
R.T. execută o pedeapsă cu lipsire de libertate de 12 ani în închisoarea din TIRES – 
PORTUGALIA, apreciind că ne aflăm în situaţia prevăzută de art.64; art.65; art. 81  
alin.2 şi 3; art. 82 şi art. 83 din Legea 302/2004 privind cooperarea judiciară 
internaţională în materie penală pentru care în prealabil autorităţile române trebuie să 
emită un mandat de arestare preventivă conform Codului de procedură penală român, 
prin referatul din 28 nov.2011 s-a solicitat Tribunalului Tulcea emiterea mandatelor de 
arestare preventivă pe numele celor doi inculpaţi şi totodată emiterea mandatului 
european de arestare, prin această modalitate urmărindu-se transferul inculpaţilor 
condamnaţi definitiv în Portugalia în penitenciare din România, pentru continuarea şi 
finalizarea urmăririi penale în prezenta cauză.  

Tribunalul Tulcea s-a pronunţat prin Încheierea nr.74 din 06.09.2012, prin care 
propunerea DIICOT – Biroul Teritorial Tulcea a fost respinsă, precizându-se totodată 
faptul că, pentru situaţia dată calea legală ar fi transferul procedurilor penale prevăzute 
de art. 124 şi 125 din Legea 302/2004.  

Analizând propunerea DIICOT – Biroul teritorial Tulcea, de transfer al 
procedurilor către autorităţile judiciare portugheze, Tribunalul constată că aceasta nu este 
întemeiată. 

Astfel, solicitarea DIICOT – Biroul teritorial Tulcea vizează doar două acte 
procedurale, şi anume audierea celor doi inculpaţi şi prezentarea materialului de urmărire 
penală, acte fără de care nu se poate dispune o soluţie în cauză. 

Potrivit art. 123 din legea nr. 302/2004, transferul procedurii penale constă în 
efectuarea unei proceduri penale sau continuarea unei proceduri iniţiate de autorităţile 
judiciare române competente, pentru o faptă care constituie infracţiune conform legii 
române. 

Deci transferul de procedură nu presupune doar efectuarea de către autorităţile 
străine doar a unora din actele de procedură, ci preluarea întregii proceduri, fie de la 
începutul urmăririi penale, fie pe parcursul urmăririi penale, fie doar a fazei de judecată. 
Aceasta rezultă din dispoziţiile art. 127, alin. 1 din legea nr. 302/2004, conform cărora 
după ce transferul procedurii penale a fost aprobat de statul solicitat, nicio altă procedură 
pentru aceeaşi faptă nu mai poate fi începută de autorităţile judiciare române. Conform 
art. 127, alin. 3, statul român redobândeşte dreptul de a începe sau, după caz, de a relua 
urmărirea penală pentru acea faptă doar dacă statul solicitat îl informează că nu poate 
finaliza urmărirea penală ce i-a fost transferată sau ulterior, ia cunoştinţă de existenţa 
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unui motiv care, potrivit dispoziţiilor legii, ar împiedica cererea de transfer al procedurii 
penale. 

Prin urmare, efectuarea doar a unor acte de procedură nu poate fi dispusă pe calea 
instituţiei transferului de procedură ci, eventual, pe calea unei comisii rogatorii 
internaţionale, astfel cum este ea reglementată de art. 173 – 177 din legea nr. 302/2004. 

În ce priveşte prezentarea materialului de urmărire penală, deşi nu este exclusă 
efectuarea acesteia pe calea comisiei rogatorii, totuşi dacă se consideră că prezenţa 
inculpatului este necesară în faţa organelor de urmărire penală române, se poate uza de 
procedura prevăzută de art. 193 din legea nr. 302/2004, referitoare la transferul temporar 
al persoanelor deţinute. 

Astfel fiind, Tribunalul constată că cele solicitate prin propunerea DIICOT – 
Biroul teritorial Tulcea nu pot face, doar ele însele, obiectul transferului de procedură, 
motiv pentru care solicitarea va fi respinsă ca nefondată. 

Împotriva încheierii de şedinţă nr.9/26.03.2013, pronunţată de Tribunalul 
Tulcea în dosarul penal nr.802/88/2013, în termen legal, a declarat recurs Parchetul 
de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie-D.I.I.C.O.T.-Serviciul Teritorial 
Tulcea, criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie, apreciind că sunt îndeplinite 
condiţiile pentru admiterea cererii privind transferul unor proceduri penale către 
autorităţile judiciare portugheze. 

Analizând legalitatea şi temeinicia hotărârii atacate prin prisma criticilor 
formulate, precum şi din oficiu, conform art.3856 alin.3 Cod procedură penală, curtea 
constată că recursul formulat este nefondat.  

La data de 15 februarie 2006 ofiţerii poliţiei judiciare din cadrul S.C.C.O. Tulcea, 
au fost sesizaţi printr-o plângere penală de numita A.I.E., domiciliată în Isaccea, … şi cu 
reşedinţă în com. N., jud. Tulcea, cu privire la faptul că în luna iunie 2004, la acea vreme 
fiind minoră, a fost racolată de numitul I.T. şi transferată în Portugalia unde, sub 
coordonarea numitei R.T., a fost obligată să se prostitueze în stradă, sumele de bani 
obţinute fiind predate acesteia. Petenta arăta faptul că în cele din urmă a reuşit să scape 
fugind de la cei doi şi solicita tragerea la răspundere penală a acestora. Cu o zi înainte 
însă, la data de 14 februarie 2006, organele de poliţie fuseseră sesizate cu privire la 
aspecte asemănătoare de către numita M.M., domiciliată în com. N., jud. Tulcea şi care 
preciza că în luna aprilie 2004 a fost racolată de acelaşi I.T., transferată în Portugalia şi 
obligată să se prostitueze pentru a obţine sume de bani pe care să le predea traficanţilor. 
Victima mai preciza şi faptul că după ce a reuşit să fugă ajutată fiind de un cetăţean 
portughez pe nume C.A.F., a fost căutată de I.T., agresată fizic, agresiune ce a necesitat 
internarea într-un spital „Estefania” din localitatea cu acelaşi nume, pentru două 
săptămâni. Şi această victimă solicita tragerea la răspundere penală a celor vinovaţi.  

La data de 1 aprilie 2006 a fost începută urmărirea penală faţă de I.T. şi R.T., sub 
aspectul infracţiunilor prevăzute de art.12 alin.1 şi alin.2, lit. a şi art.13, alin.1 din Legea 
678/2001, reţinându-se că din actele de urmărire penală au rezultat suficiente indicii care 
să ateste veridicitatea celor susţinute de victime.  
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Se arată că, cu toate că ştiau că sunt cercetaţi penal şi împotriva lor se desfăşoară 
acte de urmărire penală, cei doi învinuiţi şi-au continuat activitatea infracţională în 
Portugalia, unde erau constituiţi împreună cu alte persoane în grup infracţional organizat, 
continuând să exploateze victime de origine română.  

Pe baza cooperării dintre autorităţile române şi autorităţile portugheze, acestea din 
urmă au declanşat o anchetă penală care în luna decembrie 2007 a condus la arestarea 
întregii reţele de traficanţi şi continuarea cercetărilor cu aceştia în stare de arest preventiv 
ulterior fiind sesizată instanţa de judecată.  

Din actul de inculpare comunicat autorităţilor române rezultă că în fruntea 
grupului se afla numitul I.T., fiind implicată şi R.T., ambii din oraşul Măcin, judeţul 
Tulcea, aflaţi în prezent în stare de detenţie în executarea unor pedepse privative de 
libertate în Portugalia.  

Prin decizia nr.20 din 20 mai 2009 dată de Curtea de Apel din Lisabona, menţinută 
de Tribunalul Suprem de Justiţie, în dosarul comun colectiv nr.1/07.8ZCLSB.L.1, I.T. a 
fost condamnat la pedeapsa de 14 ani închisoare.  

În ceea ce o priveşte pe R.T., aceasta a fost condamnată prin aceeaşi decizie la 
pedeapsa de 12 ani închisoare.  

Prin ordonanţele din data de 25.11.2011, în temeiul art. 235 C.proc.pen., s-a pus în 
mişcare acţiunea penală faţă de cei doi învinuiţi.  

Aşadar, inculpatul I.T. se află în stare de detenţie în executarea unei pedepse cu 
lipsire de libertate de 14 ani în închisoarea din CARREGUEIRA – PORTUGALIA, iar 
R.T. execută o pedeapsă privativă de libertate de 12 ani în închisoarea din TIRES – 
PORTUGALIA.  
 Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Tulcea, DIICOT – Biroul Teritorial 
Tulcea a solicitat transferul către autorităţile portugheze a procedurilor de audiere în 
calitate de inculpaţi pe formulare tipizate în prezenţa unui apărător ales sau din oficiu şi a 
unui translator autorizat, cu respectarea art.6 din CEDO; art. 6 C.proc.pen. român privind 
garantarea dreptului la apărare; art.7 C.proc.pen. român privind limba în care se 
desfăşoară procesul penal şi art.8 din C.proc.pen. român privind folosirea limbii oficiale 
prin interpret a numiţilor I.T. şi R.T. şi prezentarea materialului de urmărire penală către 
aceleaşi persoane. S-a solicitat, de asemenea, certificarea copiilor tuturor actelor de 
procedură (copia dosarului penal, 3 volume, anexate) în vederea înaintării autorităţilor 
portugheze pentru realizarea procedurilor transferate şi solicitate.  

Analizând propunerea DIICOT – Biroul teritorial Tulcea, de transfer al 
procedurilor către autorităţile judiciare portugheze, în mod corect prima instanţă a 
constatat că aceasta nu este întemeiată. 

Legea nr.302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală 
reglementează transferul de proceduri în materie penală în Titlul IV.  Art. 123 prevede 
că efectuarea unei proceduri penale sau continuarea unei proceduri iniţiate de 
autorităţile judiciare române competente, pentru o faptă care constituie infracţiune 
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conform legii române, poate fi transferată unui stat străin, în condiţiile prevăzute în 
prezentul titlu. 
     Art.124 reglementează condiţiile în care se poate formula o cerere de transfer de 
proceduri, astfel: 
    (1) Autorităţile judiciare române pot solicita autorităţilor competente ale altui stat 
exercitarea unei proceduri penale sau continuarea acesteia dacă transferul procedurii 
penale serveşte intereselor unei bune administrări a justiţiei sau favorizează reintegrarea 
socială în caz de condamnare, în unul dintre următoarele cazuri: 
    a) persoana învinuită de săvârşirea infracţiunii se află în executarea unei pedepse pe 
teritoriul statului solicitat, pentru o infracţiune mai gravă decât cea comisă în România; 
    b) persoana învinuită de săvârşirea infracţiunii locuieşte pe teritoriul statului solicitat 
şi, în temeiul legii acestui stat, extrădarea sau predarea a fost refuzată ori ar fi refuzată în 
cazul formulării unei cereri sau al emiterii unui mandat european de arestare; 
    c) persoana învinuită de săvârşirea infracţiunii locuieşte pe teritoriul statului solicitat 
şi, în temeiul legii acestui stat, recunoaşterea hotărârii penale definitive de condamnare 
pronunţate de instanţa română a fost refuzată ori nu corespunde ordinii juridice interne a 
acelui stat, dacă persoana condamnată nu a început executarea pedepsei, iar executarea 
nu este posibilă chiar având deschisă calea extrădării ori a predării. 
    (2) Transferul procedurii penale poate fi solicitat şi atunci când autorităţile judiciare 
române apreciază, funcţie de particularităţile cauzei, că prezenţa persoanei învinuite de 
săvârşirea infracţiunii la cercetarea penală nu poate fi asigurată şi acest lucru este posibil 
în statul străin. 
 Transferul procedurii penale se solicită în baza hotărârii instanţei căreia i-ar reveni 
competenţa să soluţioneze cauza în prima instanţă, dacă procedura se referă la activitatea 
de urmărire penală sau a instanţei pe rolul căreia se află cauza, dacă procedura se referă 
la activitatea de judecată. 
    (2) În acest sens, la propunerea procurorului care efectuează sau supraveghează 
urmărirea penală ori din oficiu, dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege, 
instanţa dispune, prin încheiere motivată, transferul procedurii penale. În situaţia 
transferului urmăririi penale, propunerea procurorului se soluţionează în camera de 
consiliu de un complet format dintr-un singur judecător, indiferent de natura infracţiunii, 
iar prezenţa procurorului este obligatorie. 
     Art.127 reglementează efectele transferului, prevăzând că, după ce transferul 
procedurii penale a fost aprobat de statul solicitat, nicio altă procedură pentru aceeaşi 
faptă nu mai poate fi începută de autorităţile judiciare române. 

În acord cu opinia primei instanţe, curtea reţine că solicitarea Parchetului de pe 
lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie-D.I.I.C.O.T.-Serviciul Teritorial Tulcea nu 
vizează situaţia reglementată de dispoziţiile art.124 şi următoarele din Legea 
nr.302/2004, întrucât este limitată la anumite acte procedurale, respectiv audierea 
inculpaţilor şi prezentarea materialului de urmărire penală. 
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Or, din dispoziţiile legale anunţate anterior rezultă că transferul de procedură nu 
presupune doar efectuarea de către autorităţile străine solicitate a unor acte de procedură, ci 
preluarea întregii proceduri penale, fie la începutul urmăririi penale, fie pe parcursul urmăririi 
penale sau pe parcursul judecăţii. 

Conform art.127 alin.3 din actul normativ menţionat, statul român redobândeşte dreptul 
de a începe sau, după caz, de a relua urmărirea penală pentru acea faptă doar dacă statul solicitat 
îl informează că nu poate finaliza urmărirea penală ce i-a fost transferată sau ulterior, ia 
cunoştinţă de existenţa unui motiv care, potrivit dispoziţiilor legii, ar împiedica cererea de 
transfer al procedurii penale.  

În consecinţă, în baza art.38515 pct.1 lit.b Cod procedură penală se va respinge ca 
nefondat recursul declarat de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie-Direcţia de 
Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism-Biroul Teritorial Tulcea 
împotriva încheierii nr.9/26.03.2013, pronunţată de Tribunalul Tulcea în dosarul penal 
nr.802/88/2013. 
 În baza art.192 alin.3 Cod procedură penală cheltuieli judiciare avansate de către stat în 
recurs vor rămâne în sarcina acestuia.  

Dosar nr. 802/88/2013 
Decizia penală nr. 362/P/09.05.2013 

Judecător redactor Andreea Ianca 
 

         9. Infracţiune de luare de mită. Restituirea cauzei la procuror în vederea 
refacerii urmăririi penale. 

  
 Art.197 alin.2 Cod procedură penală prevede că dispoziţiile relative la competenţa după 
materie sau după calitatea persoanei, la sesizarea instanţei, la compunerea acesteia şi la publicitatea 
şedinţei de judecată sunt prevăzute sub sancţiunea nulităţii. Nulitatea prevăzută în alin.2 nu poate fi 
înlăturată în nici un mod. Ea poate fi invocată în orice stare a procesului şi se ia în considerare chiar 
din oficiu.  

 Corelativ acestor exigenţe, dispoziţiile art.332 alin.2 Cod procedură penală impun instanţei 
sesizate cu judecarea cauzei în fond să se desesizeze şi să restituie cauza procurorului pentru 
refacerea urmăririi penale, după cum prevederile art.380 Cod procedură penală permit instanţei de 
apel, în egală măsură, să dispună soluţia complementară a restituirii în astfel de cazuri. 
 Aşadar, intervine nulitatea absolută a tuturor actelor procesuale şi procedurale efectuate în 
faza de urmărire penală în cazul nerespectării dispoziţiilor legale care reglementează competenţa 
după calitatea persoanei. Ineficienţa juridică a actelor nule absolut atrage pe cale de consecinţă 
nulitatea urmăririi penale şi a actului de sesizare a instanţei, precum şi nelegalitatea sesizării 
instanţei prin rechizitoriu.  
 În concret, funcţia de conducător al unei instituţii publice la nivel municipal a inculpatului 
avută la data săvârşirii prezumtivei fapte, cât şi ulterior, pe parcursul urmăririi penale, impunea 
efectuarea urmăririi penale de către Direcţia Naţională Anticorupţie, în conformitate cu dispoziţiile 
art.13 alin.1 lit.b din OUG nr.43/2002.  

 
Art.197 alin.2 Cod procedură penală 
Art.332 alin.2 Cod procedură penală 

Art.13 alin.1 lit.b din OUG nr.43/2002 
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 Prin sentinţa penală nr.578/28.12.2012,  pronunţată de Tribunalul Constanţa în 
dosarul penal nr.3787/118/2012, s-a hotărât: 

În baza art. 334 Cod procedură penală: 
Dispune schimbarea încadrării juridice a faptei reţinute în sarcina inculpatului 

D.G., din infracţiunea de luare de mită prevăzută de art. 254 alin 1 şi 2 Cod penal rap. 
la art. 6 din Legea nr 78/2000, în infracţiunea de luare de mită prev de art. 254 alin 1 
Cod penal raportat la art 6 din Legea nr 78/2000.  

În baza art 254 alin 1 Cod penal raportat la art. 6 din Legea nr 78/2000, cu 
aplicarea art. 74 lit a)-76 Cod penal: 

Condamnă pe inculpatul D.G. la pedeapsa de 2 ani închisoare pentru săvârşirea 
infracţiunii de luare de mită.  

În baza art. 71 Cod penal interzice inculpatului, pe durata executării pedepsei, 
exerciţiul drepturilor prevăzute de art. 64 lit a) teza a II-a, lit b) şi exerciţiul dreptului 
de a exercita funcţia de profesor într-o instituţie publică de învăţământ, prev de art. 64 
lit c) Cod penal . 

În baza art. 81-82 Cod penal: 
Dispune pentru inculpatul D.G. suspendarea condiţionată a executării pedepsei 

închisorii pe durata unui termen de încercare de 4 ani, ce curge de la rămânerea 
definitivă a hotărârii de condamnare. 

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

În baza art. 359 Cod procedură penală: 
Atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 83 Cod penal privind 

revocarea suspendării condiţionate a executării pedepsei. 
În baza art. 254 alin 3-255 alin 3 şi 5 Cod penal: 
Ia act că sumele de 150 euro şi 200 dolari SUA reprezentând obiectul material al 

luării de mită au fost restituite martorului denunţător F.L. 
În baza art. 191 Cod procedură penală: 
Obligă inculpatul să plătească statului suma de 3000 lei reprezentând cheltuieli 

judiciare. 
Pentru a pronunţa această hotărâre, prima instanţă a reţinut următoarele: 
Prin rechizitoriul nr 504/P/2012 din 10 04 2012 al Parchetului de pe lângă 

Tribunalul Constanţa, a fost trimis în judecată inculpatul D.G., pentru săvârşirea 
infracţiunii de luare de mită prev de art. 254 alin 1 şi 2 Cod penal rap la art. 6 din Legea 
nr 78/2000. 

S-a reţinut în actul de sesizare a instanţei că inculpatul D.G., în calitate de 
director în cadrul Şcolii generale N. T. din Constanţa, a pretins anterior şi apoi a primit 
la data de 06 04 2012 suma de 150 euro şi 200 dolari SUA, în scopul îndeplinirii 
atribuţiilor sale de director, legate de înscrierea copiilor preşcolari la clasa pregătitoare.  

Inculpatul D.G. îndeplinea, în cursul anului 2012, funcţia de director la Şcoala 
Generală N. T. din Constanţa.  
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Martora A.I. îndeplinea, în cursul aceluiaşi an, funcţia de director la Şcoala 
Generală nr 11 Constanţa, cunoscându-se bine cu inculpatul, atât datorită funcţiilor 
similare cât şi a unor cursuri de specializare efectuate împreună. 

Martora A.I. este căsătorită cu numitul A.B., acesta din urmă cunoscându-se cu 
martorul F.L., întrucât amândoi  sunt angajaţi în muncă pe vase maritime, la aceeaşi 
societate de transport maritim (M.), şi au lucrat inclusiv pe acelaşi vapor.  

Potrivit ordinului Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr 
3064/19 01 2012 pentru aprobarea Metodologiei privind cuprinderea copiilor în clasa 
pregătitoare şi în clasa I pentru anul şcolar 2012 -2013 şi a calendarului înscrierii, s-au 
stabilit regulile şi condiţiile, precum şi etapele de înscriere, printre alţii, a copiilor în 
clasa pregătitoare.  

Astfel, s-a stabilit regula că toţi copiii ai căror părinţi solicită înscrierea în clasa 
pregătitoare la şcoala de circumscripţie vor fi înmatriculaţi la unitatea de învăţământ 
solicitată.  

Pe locurile libere (ca diferenţă între numărul de locuri alocat pentru clasa 
pregătitoare şi nr de copii din circumscripţie care trebuie înscrişi) se înscriu şi ulterior 
se înmatriculează copiii care provin din alte circumscripţii şcolare, în conformitate cu 
solicitările părinţilor şi cu prevederile metodologiei, care stabileşte criterii de 
departajare indicate la art. 9 aplicabile în cazul în care numărul copiilor din alte 
circumscripţii înscrişi depăşeşte numărul locurilor libere.  

De asemenea, s-a dat în competenţa fiecărei unităţi de învăţământ să stabilească 
criterii specifice de departajare, care se aplică în situaţia în care pe ultimele locuri 
există copii aflaţi la egalitate din punctul de vedere al criteriilor stabilite de 
metodologia ministerului. 

Potrivit art. 14 şi urm din metodologie, cuprinderea în clasa pregătitoare se face 
în etape succesive, astfel: 

- etapa I – înscrierea copiilor la şcoala de circumscripţie; 
- etapa a II-a – înscrierea copiilor la o altă şcoală decât cea de circumscripţie, pe 

locurile rămase libere; 
- etapa a III-a – înscrierea copiilor la o altă şcoală decât cea de circumscripţie, 

care nu au fost înmatriculaţi în etapa a II-a din lipsă de locuri; 
- etapa a IV-a – înscrierea copiilor care nu au fost înscrişi în etapele anterioare 

din orice motiv. 
Metodologia a mai stabilit următoarele reguli, relevante pentru prezenta cauză: 
- după încheierea primei etape, se afişează locurile rămase libere; 

 - în momentul completării cererii pentru înscrierea în a doua etapă, părinţii sunt 
informaţi cu privire la numărul de locuri libere şi la criteriile de departajare generale şi 
specifice care vor fi utilizate în cazul în care numărul de opţiuni pentru respectiva 
unitate de învăţământ este mai mare decât numărul de locuri libere; 
 - comisia de înscriere din fiecare unitate de învăţământ efectuează (în a doua 
etapă) procesarea cererilor părinţilor copiilor proveniţi din alte circumscripţii şcolare şi 
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stabileşte lista copiilor care vor fi înmatriculaţi în clasa pregătitoare, în funcţie de 
numărul de cereri, de numărul de locuri libere şi de criteriile de departajare.  
 - la sfârşitul celei de-a doua etape de înscriere se afişează lista copiilor înscrişi, 
precum şi lista copiilor care nu au putut fi înscrişi din lipsă de locuri. 
 Pentru aplicarea metodologiei de mai sus, prin decizia nr 87/01 02 2012 a 
Inspectorului general Şcolar Constanţa s-au constituit comisiile de înscriere în clasa 
pregătitoare şi clasa I pentru anul şcolar 2012 -2013. 
 La Şcoala Generală N. T. a fost numit preşedinte al comisiei D.G., secretar D.L. 
şi membri C.G.M., H.R. şi P.A.  

În şedinţa Consiliului de Administraţie al şcolii din 14.02.2012, s-au stabilit 
criteriile specifice de departajare a copiilor, în situaţia în care numărul cererilor de 
înscriere din afara circumscripţiei şcolare este mai mare decât numărul de locuri. 

Martorul denunţător F.L. şi soţia sa, martora F.I.D., au un fiu – F.V. – care în 
cursul anului 2012 împlinea anii pentru a fi înscris la clasa pregătitoare. 

Din probele dosarului rezultă că martorul F.L. are funcţia de şef mecanic 
maritim, pe nave ale companiei M., iar martora F.I. are funcţia de judecător la 
Tribunalul Constanţa. Ca urmare a locului de muncă, martorul F.L. lipseşte perioade 
lungi de la domiciliu, fiind plecat în voiaje maritime, din acest motiv îngrijirea copiilor 
fiind în sarcina soţiei F.D.   

 Din declaraţia martorei F.I. rezultă că aceasta a dorit să înscrie copilul la clasa 
pregătitoare la o unitate de învăţământ care să-i satisfacă anumite condiţii pentru 
uşurarea activităţii sale zilnice: şcoala să fie în drumul său spre serviciu (Tribunalul 
Constanţa), să aibă un program prelungit şi să aibă în apropiere o grădiniţă, unde urma 
a fi înscrisă fiica martorilor, de vârstă mai mică decât F.V. 

Una din unităţile şcolare care ar fi îndeplinit aceste criterii era Liceul P., care însă 
a comunicat martorei F.D. că locurile pentru clasa pregătitoare sunt deja ocupate (în 
condiţiile în care familia F. nu locuieşte în circumscripţia şcolară a Liceului P.).  

Din declaraţiile martorilor F.L., F.D.şi A.I. rezultă că cele două martore s-au 
cunoscut şi vizitat o singură dată, în împrejurările în care soţii lor (F.L. şi A.B.) erau 
colegi de serviciu. 

În virtutea acestei relaţii de cunoştinţă dintre soţi, martora F.D. a sunat-o pe 
martora A.I. pentru a o ruga să identifice o şcoală unde să-şi înscrie fiul, care să 
îndeplinească condiţiile pe care le dorea. Aceasta i–a indicat şcoala nr 39 (N.T.), 
precizându-i că îl şi cunoaşte pe director, respectiv pe inculpatul D.G. În urma unor 
discuţii telefonice repetate între cele două, martora A.I. a precizat că sunt locuri 
disponibile la această şcoală şi că F.D. se poate duce să-şi înscrie copilul pe data de joi 
22 03 2012.  

La data menţionată, martora F.D. s-a prezentat cu dosarul la secretariatul şcolii, 
solicind înscrierea fiului său, şi aflând cu acest prilej că numărul de solicitări de 
înscriere a depăşit numărul de locuri disponibile la acel moment (96 cereri faţă de 75 
locuri). 
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Faţă de această situaţie, martora a dorit să vorbească cu directorul şcolii D.G., 
însă acesta nu era în şcoală. F.D. a sunat-o pe A.I. şi i-a adus la cunoştinţă situaţia. 

Potrivit declaraţiei martorei F.D., susţinută şi de cea a soţului ei F.L., după 
aproximativ o săptămână de la înscriere (29-30 03 2012), A.I. a sunat-o  comunicându-i 
că s-a întâlnit întâmplător cu D.G., iar acesta i-a spus că mai există un loc disponibil pe 
care ar putea fi inmatriculat copilul F.V., dar cu condiţia ca părinţii - F.L. şi F.D. - să 
avanseze o sponsorizare de 1000 lei pentru şcoală, precum şi să remită sume de bani 
directorului şi directorului adjunct al şcolii N. T. Tot potrivit declaraţiei martorei F.D., 
atât ea cât şi A.I. au avut o reacţie de revoltă şi dezaprobare faţă de comportamentul 
directorului D.G. 

Întâlnirea dintre A.I. şi D.G. şi discuţia despre înscrierea copilului F.V. este 
confirmată şi de inculpat în declaraţia sa, cu precizarea că acesta arată implicit că nu a 
fost o întâlnire întâmplătoare (deci pe stradă, cum arată martora A.I.), ci martora A.I. s-
a prezentat la el la şcoală cu scopul explicit de a discuta despre posibilitatea 
înmatriculării copilului F.V. Inculpatul precizează că discuţia dintre el şi A.I. s-a 
desfăşurat la data de joi 29 03 2012.   

Având în vedere că cele susţinute de A.I. păreau neverosimile, deoarece sumele 
solicitate nelegal erau mari, iar solicitarea era făcută în cunoştinţă de cauză unui 
judecător (riscul denunţării fiind deci foarte mare) martorul F.L. s-a deplasat a doua zi 
la şcoala N T. pentru a vorbi direct cu D.G. şi a verifica realitatea celor susţinute de 
A.I.. Astfel, rezultă că această discuţie a avut loc vineri 30 03 2012.  

Potrivit declaraţiilor martorilor F.L. şi F.D., în cursul discuţiei dintre D.G. şi 
F.L., inculpatul nu a făcut vreo solicitare explicită cu privire la darea unor sume de bani 
de către F.L., însă, în contextul în care F.L. a ridicat această chestiune, a spus că despre 
,,atenţie” (în sensul de cadou, remitere a unei valori materiale, inclusiv în bani) 
urmează a vorbi după data de luni 02 04 2012 când vor fi înmatriculaţi copiii în etapa a 
II-a a procedurii.  Astfel, din aceste probe rezultă că D.G. nu a exclus chestiunea legată 
de perceperea unei sume de bani de la F.L., în conjunctura înmatriculării fiului 
acestuia; pe de altă parte, nici F.L. şi nici D.G. nu au susţinut că discuţia despre 
,,atenţie” se referea la participarea, de către părintele copilului, cu o sumă de bani 
destinată îmbunătăţirii condiţiilor din clasa unde urma a fi repartizat (aşa zisa 
sponsorizare). De altfel, tribunalul reţine că o astfel de discuţie nici nu ar fi fost 
verosimilă, deoarece, pe de o parte, participarea părinţilor cu bunuri materiale sau bani 
pentru îmbunătăţirea condiţiilor din clase se realiza separat pe fiecare clasă în parte, 
exclusiv prin intermediul comitetului de părinţi şi nu a directorului, iar pe de altă parte, 
această activitate urma a se realiza după începerea şcolii (septembrie 2012) şi 
identificarea sălii de clasă în care urma a fi repartizat copilul, şi nu în luna martie. 
Totodată, faţă de practica obişnuită în acest domeniu şi de împrejurarea că sumele 
alocate de părinţi nu sunt excesive, de informaţiile pe care D. le deţinea deja despre 
profesiile (şi veniturile aproximative corelative) soţilor F., nu exista nici o temere că 
aceştia s-ar fi opus să contribuie, laolaltă cu ceilalţi părinţi, la ,,renovarea” clasei, şi 
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deci nu exista nici motivul de a deschide un astfel de subiect. În concluzie, aluziile 
referitoare la sumele de bani avansate de F.L. după înmatricularea fiului său nu se 
puteau referi decât la ,,remunerarea” unei sau unor persoane pentru faptul de a fi 
efectuat această înmatriculare. 

În continuarea discuţiei dintre inculpat şi martorul denunţător, D.G. i-a indicat 
celuilalt că inscrierile după etapa a II-a vor fi afişate pe liste luni 02 04 2012. 

Potrivit actelor dosarului referitoare la parcurgerea etapelor de înscriere la şcoala 
N. T., şi declaraţiilor martorelor C.G. şi D.L., după finalizarea etapei I a procedurii de 
înscriere (care nu privea pe copilul F.V.), până la data de 27 03 2012 s-au depus dosare 
pentru copii care nu îndeplineau criteriile de a fi înscrişi în etapa I, iar dintre acestea, au 
fost înscrişi în etapa a II-a un număr de copii care îndeplineau criteriile specifice 
stabilite de şcoală, rămânând necompletate 7 locuri după epuizarea dosarelor acestor 
copii. 

Cu privire la aceste 7 locuri, ele au fost completate, potrivit declaraţiilor 
membrilor comisiei, în mod aleatoriu, prin luarea la întâmplare a dosarelor altor copii 
care nu îndeeplineau criteriile de înscriere în etapa a II-a. Printre aceştia, a fost înscris 
în această modalitate şi copilul F.V.  

Luni 02 04 2012 martorul denunţător F.L. s-a deplasat la şcoală, a consultat 
listele şi a constatat că fiul său F.V. este înscris, astfel încât a considerat că problema 
este rezolvată şi nu a întreprins vreun demers pentru contactarea directorului D.G. 
Acest aspect rezultă inclusiv din declaraţia inculpatului, iar tribunalul reţine că faptul 
respectiv prezintă o relevanţă mare pentru a se concluziona că martorul denunţător nu a 
avut nici un interes de a denunţa calomnios pe inculpat şi de a-i înscena un flagrant 
pentru luare de mită. Dacă ar fi fost aşa, atunci l-ar fi ,,provocat” pe inculpat de îndată, 
luni 02 04 2012, şi nu abia la sfârşitul săptămânii.   

Potrivit declaraţiilor martorilor F.L. şi F.D., joi 05 04 2012 sau vineri 06 04 
2012, A.I. a sunat-o pe F.D. şi i-a spus că D.G. îl aşteaptă vineri pe F.L. la o anumită 
oră la şcoală, rezultând că motivul chemării este legat de faptul că, în urma 
înmatriculării copilului soţilor F., inculpatul pretindea ,,atenţia” despre care se vorbise 
anterior. Potrivit declaraţiei martorei F.D., dacă nu satisfăceau cererea directorului 
exista riscul ca copilul să fie defavorizat prin repartizarea sa la o clasă cu randament 
mai slab la învăţătură sau cu condiţii materiale mai precare. Tribunalul reţine că este de 
notorietate preocuparea părinţilor de a-şi înscrie copiii în anumite clase (mai ales în 
cele primare) în considerarea calităţilor pedagogice ale învăţătorului, rezultând astfel că 
exista un interes real al soţilor F. pentru evitarea riscului amintit mai sus, interes 
conştientizat şi de D.G. 

Soţii F. arată în declaraţiile lor că A.I. le-a indicat şi faptul că înainte sau după 
ora întâlnirii fixate, în şcoală se va desfăşura o activitate religioasă de ,,sfeştanie” cu 
participarea unui preot, aspect ce s-a confirmat ulterior din probe. Întrucât martora A.I. 
nu avea informaţii directe despre această activitate, rezultă că a aflat despre sfeştanie de 
la inculpatul D.G.; or, amănuntul referitor la această activitate desfăşurată la o anumită 
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oră era necesar în context tocmai pentru a se putea fixa întâlnirea dintre D. şi F. la o oră 
la care inculpatul să nu fie implicat în organizarea evenimentului religios. Se probează 
astfel că D. a vorbit cu A.I. pentru a stabili prin intermediul acesteia o întâlnire cu F.L.  

Referitor la probele care susţin situaţia de fapt stabilită până la acest moment, 
tribunalul  reţine că declaraţiile coroborate ale martorilor F.L. şi F.D. sunt confirmate 
prin următoarele: 

- discuţiile telefonice preliminare dintre F.D.şi A.I. sunt confirmate de această 
din urmă martoră, precum şi de desfăşurătorul convorbirilor telefonice purtate în 
perioada martie 2012 de pe telefoanele martorelor, care confirmă contactele dintre 
acestea la datele de : 14 03 2012 ora 10,19, 14 03 2012 ora 13,20 (convorbire de 382 
sec), 16 03 2012 ora 12,59 (584 sec), 19 03 2012 ora 11,16, 19 03 2012 ora 14,17, 19 
03 2012 ora 18,15 (228 sec). Multitudinea şi perioada mare a unor convorbiri 
conturează faptul că martora A.I. a acceptat să se implice cu maximă diligenţă în 
rezolvarea problemei expuse de F.D. 

- discuţiile telefonice coroborate din data de 19 03 2012 dintre A.I. şi D.G., pe de 
o parte, şi A.I. şi F.D., pe de altă parte, confirmă faptul că martora A.I. a luat legătura 
telefonic cu inculpatul (de altfel, un gest firesc) pentru a se interesa despre situaţia 
înscrierilor la şcoala acestuia, şi a putea comunica informaţiile necesare martorei F.D. 
Astfel, în ziua de 19 03 2012 A.I. a purtat succesiv următoarele convorbiri: ora 11,16 
cu F.D.; ora 12,17 cu D.G.; ora 14,17 cu F.D.; ora 18,03 cu D.G. (238 sec), ora 18,15 
cu F.D. (226 sec).   

- discuţia telefonică din 22 03 2012 ora 13,10 (146 sec) confirmă declaraţia 
martorei F.D. că, după înscrierea copilului în ziua respectivă, a sunat-o pe A.I. pentru a-
i aduce la cunoştinţă că numărul de copii înscrişi este mai mare decât numărul de 
locuri, şi că deci asigurările acesteia că copilul va fi înscris sunt incerte.  

- discuţiile telefonice succesive din data de 29 03 2012 dintre A.I. – F.D. şi A.I.-
D.G. confirmă declaraţiile soţilor F. şi (parţial) ale martorei A.I. potrivit cărora în ziua 
respectivă F.D. a fost înştiinţată de A.I. că s-a întâlnit cu D.G. într-un moment când a 
mers la soacra ei să servească masa de prânz, şi au discutat despre înscrierea copilului.  

Astfel, în ziua de 29 03 2012 s-au purtat următoarele convorbiri telefonice 
relevante :  

- ora 13,53 – A.I. – F.D. (1033 sec); este de observat durata foarte mare a 
convorbirii dintre două persoane care nu aveau ca discuţie în comun decât înscrierea la 
şcoală a unui copil, aspect ce confirmă susţinerile martorei F.că în această convorbire 
A.I. i-a comunicat pretenţiile băneşti exagerate ale inculpatului, ambele comentând şi 
fiind indignate de acest comportament, solicitând amănunte despre un astfel de 
eveniment inedit, şi astfel justificându-se convorbirea de peste 17 minute. Mai este de 
observat că se confirmă şi faptul că A.I. a purtat discuţia cu D. (anterior convorbirii de 
la 13,53) într-un moment când mergea la masă – ora 13-14 fiind firească pentru masa 
de prânz. 

- ora 18,23 –o nouă convorbire A.I. – F.D.; 
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- ora 19,00 –convorbire A.I. – D.G. ; 
- ora 19, 08 –o nouă convorbire A.I. – F.D. Timpul foarte scurt dintre aceste 

convorbiri conturează faptul că ele au fost purtate succesiv cu privire la acelaşi subiect, 
acesta neputând fi decât cel referitor la înscrierea copilului F.V. 

- în seara de 02 04 2012, ora 18,59, deci după afişarea listei înscrierilor şi după 
ce D.G. a constatat că F.L. nu l-a contactat, s-a purtat o convorbire între D.G. şi A.I.     

- discuţiile telefonice succesive din data de 05 04 2012 dintre A.I. – D.G. şi A.I. 
–F.D.confirmă declaraţiile soţilor F. potrivit cărora în ziua respectivă A.I. le-a transmis 
solicitarea inculpatului de a se întâlni a doua zi la şcoală. Astfel, s-a purtat mai întîi 
discuţia dintre D. –A., la ora 14,25 (533 sec), apoi la scurt timp discuţia A. – F. la ora 
14,50 (209 sec).  Prin urmare, se confirmă faptul că F.L. a luat hotărârea de a merge la 
şcoală (şi în acelaşi timp de a formula denunţul) în urma telefonului dat de A.I., şi se 
confirmă faptul că amănuntele oferite de I. la telefon referitoare la slujba religioasă 
tocmai îi fuseseră comunicate de inculpat.  

Tribunalul reţine că numărul şi durata convorbirilor telefonice dintre A.I. şi D.G.,  
asociate cu succesiunea dintre acestea şi convorbirile dintre A.I. şi F.D. (exact în 
aceleaşi zile şi la diferenţe mici între ele), precum şi asociate cu faptul că convorbirile 
mai lungi  s-au purtat de regulă seara şi nu în timpul programului de lucru, infirmă 
susţinerile martorei A.I. potrivit cărora ar fi discutat cu D.G. probleme de serviciu 
legate de modul de ţinere a contabilităţii şcolilor lor de acelaşi centru contabil; dacă ar 
fi fost aşa, discuţiile importante cu D. s-ar fi purtat în timpul zilei, pe măsura constatării 
problemelor contabile ce trebuiau rezolvate. De altfel, martora şi inculpatul nu au fost 
în măsură să precizeze în concret care au fost acele probleme contabile discutate, şi 
eventual să le probeze prin mărturia contabilelor implicate sau prin actele întocmite în 
urma discuţiilor. 

De altfel, în declaraţia dată la instanţă, inculpatul susţine că în perioada 
respectivă nu a discutat cu martora I.A. decât o singură dată, susţinere care s-a dovedit 
ulterior ca fiind mincinoasă, prin examinarea listingului convorbirilor telefonice.   

Un alt mijloc de probă care confirmă declaraţiile soţilor F. este înscrisul depus de 
F.L. în cursul judecăţii, prin care îşi susţine declaraţia (asumată sub jurământ) că 
ulterior datei flagrantului a discutat pe internet cu colegul său A.B. (soţul martorei A.I.) 
despre împrejurările acestui flagrant privind pe D.G..   

În cuprinsul acestui înscris asumat de martor, sub sancţiunea mărturiei 
mincinoase prev de art. 260 alin 2 Cod penal, ca fiind real şi nefalsificat, relevante sunt 
nu atât afirmaţiile lui F.L., cât cele ale lui A.B. şi A.I., deoarece, dacă se poate imagina 
că F.L. putea avea un interes de a-şi preconstitui probe,  nu acelaşi lucru se poate spune 
despre soţii A.  

Examinarea acestui înscris relevă următoarele: 
- la ora 10,21-10,26 A.B. îl contactează pe internet-messenger pe F.L., cerând 

informaţii despre arestarea lui D.G. ;  
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- întrucât în momentul respectiv F.L. nu era în faţa calculatorului, acesta a 
observat mesajele la ora 11,30 - 11,45, răspunzându-i în consecinţă; 

- la rândul său, A.B. a observat răspunsurile la ora 12,41, făcând comentarii la 
acestea, şi incluzând între ele şi comentariile soţiei sale A.I., până la ora 12,43. 

- în sfârşit, la ora 12,55, F.L. a observat comentariile şi a răspuns la ele, într-un 
moment când A.B. mai era încă în faţa calculatorului, între ei existând un schimb de 
păreri succesive. 

- la ora 12,57 A.B. s-a scuzat că nu mai poate rămâne, deoarece mai are 90 
minute de muncă.   

- discuţiile pe internet-messenger s-au purtat la data de 07 04 2012. 
Potrivit datelor furnizate de compania de transport maritim M. şi cele din 

carnetul de marinar, la această dată A.B. se afla în voiaj maritim. 
În ce priveşte împrejurarea că în cuprinsul frazelor tastate de A.B. se află şi fraze 

despre care se semnalează că au fost tastate de la adresa de messenger I.A., tribunalul 
reţine că aceasta este explicabilă, în condiţiile în care este de notorietate pentru orice 
utilizator de calculator că există funcţiunea copy/paste, precum şi posibilitatea lucrării 
simultane/succesive în mai multe ferestre de lucru, astfel încât A.B. a putut fi în contact 
simultan pe messenger atât cu soţia sa cât şi cu F.L., iar din fereastra de lucru pe care 
vorbea cu soţia sa a putut copia ceea ce transmitea aceasta despre ,,problema” D., şi a 
lipit-o în fereastra pe care vorbea cu F.L. 

Diferenţa de timp dintre momentul în care F.L. a transmis primul răspuns şi 
momentul în care A.B. a făcut comentarii la el conturează că a existat posibilitatea ca în 
acest timp A.B. să intre în contact şi cu soţia lui – care era direct interesată şi chiar 
agitată (conform propriilor declaraţii) să cunoască amănunte despre arestare şi despre 
faptul că directorul de la şcoala 11 (adică ea) este implicat – să-i comunice copy/paste 
cele spuse de F., iar A.I. să transmită propriile susţineri, pe care apoi A.B. i le-a 
comunicat lui F.L.  
 Tribunalul reţine că însăşi martora A.I. a confirmat implicit autenticitatea 
convorbirii pe messenger, în cea de-a doua declaraţie dată la instanţă, prin aceea că 
într-adevăr soţul ei a luat legătura cu F.L. prin messenger, dar că acesta momentan nu 
răspunsese – lucru confirmat de succesiunea convorbirilor prezentate în înscris. 

În ce priveşte conţinutul în sine al afirmaţiilor din discuţiile pe messenger, acesta 
confirmă explicit şi în totalitate faptul că într-adevăr inculpatul D.G. a solicitat o sumă 
mare de bani drept mită (,,şpagă”), într-adevăr a cerut suma prin intermediul martorei 
A.I., într-adevăr s-a purtat discuţia telefonică dintre I. şi F.D.în care I. şi-a exprimat 
revolta faţă de suma cerută, în esenţă fiind confirmate toate susţinerile din declaraţii ale 
martorilor F.L. şi F.D. 

În altă ordine de idei, celelalte elemente colaterale ale convorbirii pe messenger 
sunt de natură a confirma realitatea lor şi lipsa oricărui indiciu de contrafacere a 
discuţiei. 
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Astfel, se arată că A.I. este îngrijorată de faptul că D.G. ar putea crede că ea este 
cea care a contribuit la denunţarea acestuia, şi ar fi vrut să nu fie implicată, temere la 
care F.L. a răspuns că ,,nu are de ce să-şi facă griji I., oricum nu s-a menţionat cu nimic 
numele lui I.”.  Or, într-adevăr în tot dosarul de urmărire penală nu se regăsesc 
informaţii privind contribuţia martorei A.I. la situaţia de fapt, acestea obţinându-se abia 
în cursul judecăţii. Prin urmare, ceea ce s-a discutat pe messenger s-a şi confirmat ca 
fiind real. 

Se mai arată în final că ,,mai am 90 min de muncă”, rezultând că A.B. era la 
serviciu (pe vas), lucru confirmat prin probele administrate. 

În ce priveşte pomenirea sumei de ,,1000 euro”, tribunalul reţine că aceasta a fost 
evaluată la modul general de F.L., având în vedere că, potrivit probelor, sumele 
solicitate au fost de 1500 lei pentru director, 1000 lei pentru directorul adjunct şi 1000 
lei sponsorizare, sume care, transformate în euro, se apropie de suma de 1000 euro. 

În continuarea situaţiei de fapt, tribunalul reţine că, după ce A.I.  le-a transmis 
solicitarea inculpatului D.G. de a se întâlni la şcoală la data de 06 04 2012, soţii F. au 
luat hotărârea de a denunţa această cerere ;  

Astfel, în ziua de 06 04 2012 martorul F.L. a mers la Direcţia Generală 
Anticorupţie – Serviciul judeţean Constanţa şi a depus un denunţ, după care s-a luat 
măsura echipării acestuia cu aparatură de supraveghere audio şi video montată pe corp, 
după care martorul F.L. s-a deplasat la Şcoala N. T. pentru a-l contacta pe inculpat, 
având asupra sa suma de 200 dolari USD şi 150 euro, pentru a-i înmâna inculpatului la 
momentul la care acesta ar fi solicitat. Bancnotele au fost în prealabil înregistrate, 
fotografiate şi capcanate criminalistic cu cuvântul ,,06 04 2012, Mită”. 

După ce martorul a luat contact cu inculpatul, care asista la slujba religioasă 
aflată spre final, au purtat discuţii atât pe hol cât şi în biroul directorului, relevante sub 
aspectul conturării existenţei infracţiunii de luare de mită fiind următoarele: 

- D.G. întreabă: ,,Cu grădiniţa staţi bine?”, rezultând, în contextul lipsei altor 
relaţii între cei doi, că aceştia purtaseră anterior o discuţie în care F.L. menţionase 
faptul că urmează a identifica şi o grădiniţă de copii la care să o înscrie pe fiica sa;  
acest aspect demonstrează că inculpatul ştia exact cu cine vorbeşte, şi îşi aducea aminte 
foarte bine despre amănuntele problemelor familiei F.. 

- D.G. afirmă: ,,Ce v-am zis atunci, vineri: ne vedem luni, să fie bine sau să nu 
fie bine…” Astfel, inculpatul confirmă că vineri 30 03 2012 i-a precizat lui F.L. că 
urmează a se reîntâlni luni pe 02 04 2012. Din contextul şi a altor afirmaţii înregistrate, 
tribunalul reţine că sensul general al demersului inculpatului a fost acela de a-l lăsa pe 
F.L. în incertitudine până luni 02 04 2012, pentru a-i crea impresia că exista 
posibilitatea (în raport de condiţii neprecizate) fie de a se putea face înscrierea fiului 
acestuia, fie de a nu se putea face, astfel existând şi justificarea morală a pretinderii 
sumei de bani drept mită.  

Tribunalul reţine că, în realitate, inculpatul a avut posibilitatea de a înscrie 
aleatoriu câţiva dintre copiii care nu întruneau condiţiile specifice de înscriere în etapa 
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a II-a pe locurile rămase libere după înscrierea tuturor copiilor care îndeplineau aceste 
condiţii specifice stabilite de şcoală. Rezultă din declaraţiile martorelor audiate, care au 
făcut parte din comisia de înscriere, că de fapt directorul D. a fost cel care a stabilit, 
folosind criterii de el ştiute, care dintre copiii ce şi-au depus dosarele, să fie înscrişi. 
Printre aceşti copii a fost şi cel al familiei F., rezultând din ansamblul probator că 
înscrierea s-a datorat nu extragerii aleatorii, din teancul de dosare rămase, a celor 7 
copii ce urmau a completa locurile libere, ci datorită solicitărilor repetate ale martorei 
A.I. şi martorului F.L., cărora inculpatul le-a dat atenţie. Este neverosimil ca inculpatul, 
dovedindu-se că a ţinut minte aspecte de amănunt ale situaţiei familiei F. precum şi 
având în vedere relaţia apropiată cu martora A.I. ce intervenise pentru înscrierea 
copilului, să nu fi urmărit să înscrie acel copil, în condiţiile în care avea această 
posibilitate fără să fie reţinut de anumite criterii, acestea fiind deja epuizate. 

În timpul discuţiei dintre cei doi au existat mai multe momente în care s-a făcut 
referire la martora I. (al cărui nume a fost evitat a fi transcris de organele de urmărire 
penală în procesul verbal, fiind constatat cu ocazia întocmirii provesului verbal în 
cursul judecăţii), cum ar fi :,,Mi-a zis I. că trebuie să trec/E problema ei”, ,,Eu venisem 
să v-aduc ce mi-a zis I./V-am zis eu ceva? Nu. I.. Am plecat”, ,,I. zice că e o mie cinci 
sute pentru dumneavoastră…”, ,V-aţi înţeles cu I.…”, din care, în esenţă, rezultă că 
D.G. este la curent cu intermedierea făcută de A.I. , şi din care rezultă că inculpatul nu 
reacţionează cu mirare atunci când martorul pomeneşte de sume de bani asociate cu 
numele I. Acest aspect dovedeşte din nou realitatea susţinerilor din declaraţiile 
martorilor F.D.şi F.L., referitoare la faptul că A.I. este cea care le-a comunicat 
pretenţiile băneşti ale lui D. Mai rezultă şi că D. era la curent cu aceste demersuri 
făcute de I. (,,Nu v-am zis eu aşa ceva, ci I., v-aţi înţeles cu I.”).  

În contextul probelor analizate anterior, tribunalul reţine că se probează cu 
certitudine faptul că în realitate D.G. este cel care i-a cerut martorei A.I. să le transmită 
soţilor F. solicitarea sa de încasare a unei sume de bani drept contravaloare pentru 
înscrierea fiului lor.  

Frazele aparent contradictorii pe care inculpatul le rosteşte faţă de martorul F.L., 
şi care, analizate separat, ar părea că semnifică faptul că inculpatul nu este de acord cu 
luarea unei sume de bani, sunt explicabile în contextul în care inculpatul cunoştea 
funcţia martorei F.D. (judecător), şi-a putut astfel reprezenta că există primejdia 
înregistrării sale audio-video, şi astfel a încercat să se comporte astfel încât la un 
eventual flagrant să poată susţine că nu a solicitat suma de bani şi nici nu a cunoscut 
despre existenţa ei în biroul său – apărări pe care de fapt le-a şi invocat. 

De asemenea, se conturează că prin frazele spuse în cursul discuţiei, inculpatul a 
încercat să contureze că de fapt A.I. este persoana care a avansat ideea remiterii unei 
sume de bani, existând posibilitatea de a justifica eventual că prin primirea banilor a 
făcut doar un serviciu acesteia; astfel pot fi interpretate logic frazele următoare:  

- ,,Eu venisem să v-aduc ce mi-a zis I.” 
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- ,,V-am zis eu ceva? Nu. I.” (v-a zis). (inculpatul susţine aici că el nu a solicitat 
nimic, ci I. a solicitat) 

- ,,I. zice că e o mie cinci sute pentru dumneavoastră…Eu am pregătit două sute 
de dolari şi o sută cicizeci de euro”.(martorul arată explicit că ceea ce a zis I. să aducă 
este o sumă de bani pentru inculpat) 

- ,,Puneţi-i dom-le acolo…e problema dumneavoastră” (inculpatul admite că 
banii pot fi lăsaţi de martor ,,acolo”, lăsând să se înţeleagă că face acest lucru la 
insistenţa acestuia, eventual pentru a crea aparenţa morală că el nu a fost interesat de 
banii respectivi şi că i-ar fi remis, la rândul său , lui I. 

Către finalul discuţiei, după episodul din birou, inculpatul îl întreabă pe martor 
,,sunteţi liniştit acum?” ceea ce semnifică faptul că ,,liniştirea” martorului F. avea 
legătură directă cu ceea ce discutaseră imediat anterior în legătură cu I. şi cu sumele 
pronunţate de martor; rezultă astfel că, în percepţia inculpatului, F.L. realizase lucrul 
pentru care venise la şcoală şi astfel ,,se liniştise”. Or, din întregul context, inculpatul 
percepuse că martorul venise la şcoală pentru a remite o sumă de bani, iar dacă ,,se 
liniştise”, înseamnă că inculpatul percepuse faptul că martorul remisese acea sumă de 
bani.  

Ulterior acestei discuţii înregistrate cu autorizaţia procurorului de caz, s-a 
efectuat verificarea biroului inculpatului de către organele de urmărire penală, ocazie 
cu care, pe biblioteca aflată în imediata apropiere a uşii, în partea stângă, s-a constatat 
existenţa unui plic în care se aflau bancnotele înscrise anterior în proces verbal  de 
organele de urmărire penală.   

Potrivit declaraţiilor martorilor audiaţi – F.L., B.F., O.V. -  precum şi 
fotografiilor judiciare şi înregistrării pe suport optic aflată la dosar,  rezultă că martorul 
F.L. s-a aflat în imediata apropiere a bibliotecii respective în momentele în care 
inculpatul a rostit fraza ,,puneţi-i domnule acolo”, având posibilitatea de a lăsa plicul cu 
bancnotele printr-o simplă întindere de mână, fără a se deplasa din loc.  

Faţă de poziţia martorului din momentul indicat, respectiv aflându-se cu spatele 
către bibliotecă (practic aproape lipit de aceasta) precum şi faţă de locul unde a fost 
găsit plicul (în extremitatea dinspre uşă a bibliotecii) rezultă că plicul a fost lăsat de 
martor prin întinderea mâinii drepte spre înapoi, într-un moment în care inculpatul se 
afla cu faţa spre el şi deschidea uşa. Ca atare, având în vedere şi declaraţia martorului 
F.L. în sensul că a pus plicul pe bibliotecă, acolo unde i-a indicat cu mâna inculpatul la 
un moment dat, tribunalul reţine ca fiind reală această stare de fapt, chiar dacă 
înregistrarea video nu surprinde momentul respectiv, ca urmare a faptului că 
dispozitivul de luat vederi era montat pe pieptul martorului.  

Cu referire la declaraţia şi la activităţile de martor denunţător desfăşurate de F.L., 
tribunalul reţine lipsa oricărui indiciu din care să rezultă că acest martor ar fi avut vreun 
interes de a preconstitui probe false în vederea incriminării netemeinice a inculpatului 
D.G.; astfel, pe de o parte, cei doi nu se cunoşteau, copilul martorului fusese deja 
înscris la şcoala N T., martorul nu avea nici un motiv personal de a se deplasa la şcoală 
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la data de 06 04 2012. Pe de altă parte, funcţiile îndeplinite de F.L. şi F.D. fac extrem 
de improbabilă ipoteza ca aceştia să se fi implicat în acuzarea netemeinică a 
inculpatului, cu riscul de a fi descoperiţi şi traşi la răspundere pentru infracţiuni contra 
justiţiei.    

În ce priveşte apărarea inculpatului potrivit căreia, în esenţă, nu avea temei de a 
solicita sume de bani de la martor pentru înscrierea fiului acestuia deoarece oricum 
urma a fi înscris ca urmare a demersurilor de suplimentare a claselor, tribunalul o va 
înlătura ca nerelevantă, deoarece, indiferent dacă inculpatul era conştient că copilul 
familiei F. va fi înscris prin suplimentarea locurilor, el a avut posibilitatea pretinderii 
banilor bazându-se tocmai pe faptul că martorii F. erau lipsiţi de informaţii certe, la 
acel moment, privind siguranţa înscrierii copilului, inculpatul bazându-se pe aceasta 
pentru a le crea convingerea că numai prin bunăvoinţa lui copilul a fost înscris.  

În ce priveşte apărarea inculpatului referitoare la modul defectuos procedural al 
audierii sale în cursul urmăririi penale, tribunalul reţine că se confirmă susţinerea 
acestuia potrivit căreia inculpatul a redactat olograf prima declaraţie dată la 06 04 2012 
fără a fi asistat de apărătorul desemnat din oficiu U.L.M. Mai rezultă însă că la acel 
moment inculpatul nu se afla în stare legală de reţinere sau arest preventiv, ci doar 
fusese condus în faţa organului de urmărire penală, astfel încât nu erau aplicabile 
dispoziţiile art. 171 alin 2 cod procedură penală, referitoare la asistenţa juridică 
obligatorie. 

Pe de altă parte, nici în cuprinsul declaraţiei olografe, în cuprinsul declaraţiei 
ulterioare date în prezenţa avocatului, inculpatul nu a reclamat faptul că a solicitat să îşi 
angajeze un avocat ales înainte de a da declaraţii, şi nu i s-a oferit  această posibilitate. 
De asemenea, în preambulul declaraţiei redactate olograf, inculpatul indică faptul că i 
s-a adus la cunoştinţă obiectul cauzei, obiect care, de altfel, era evident pentru el după 
ce participase la procedura surprinderii în flagrant. Pentru toate aceste considerente, 
tribunalul reţine că nu au fost încălcate dispoziţii legale de natură a trage nulitatea unor 
mijloace de probă administrate în cursul urmăririi penale. 

În altă ordine de idei, astfel cum rezultă din considerentele de mai sus, situaţia de 
fapt a fost reţinută pe baza altor mijloace de probă decât declaraţia olografă a 
inculpatului, prin urmare conţinutul acesteia nu l-a afectat în mod negativ pe acesta.   

Situaţia de fapt rezultă din probele analizate mai sus.  
În drept, fapta inculpatului D.G., care în calitate de director al şcolii N. T. din 

Constanţa la datele de 29 03 2012 şi 05 04 2012 a pretins sumele de 1500 lei pentru el, 
1000 lei pentru directorul adjunct şi 1000 lei cu titlu de sponsorizare a şcolii , iar la data 
de 06 04 2012 a primit sumele de 200 dolari şi 150 euro de la martorul F.L.,  pentru a-şi 
exercita atribuţiile de serviciu în ce priveşte înscrierea copilului F.V.L. în clasa 
pregătitoare la şcoala N. T., întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de luare 
de mită prevăzută de art. 254 alin 1 Cod penal raportat la art 6 din Legea nr 78/2000.  

Tribunalul reţine că inculpatul a săvârşit fapta în exercitarea propriilor atribuţii 
executive de serviciu, şi nu în exercitarea unor atribuţii de control, astfel încât nu sunt 
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aplicabile prevederile art. 254 alin 2 Cod penal. Pentru aceste considerente va dispune 
schimbarea corespunzătoare a incadrării juridice, în temeiul art. 334 Cod procedură 
penală. 

În baza textului de lege reţinut inculpatul va fi condamnat, urmând ca la 
stabilirea şi aplicarea pedepsei instanţa să ţină seama de dispoziţiile art. 52 şi 72 cod 
penal. 

Potrivit art. 52 Cod penal, pedeapsa este o măsură de constrângere şi un mijloc 
de reeducare a condamnatului. Scopul pedepsei este prevenirea săvârşirii de noi 
infracţiuni. Prin executarea pedepsei se urmăreşte formarea unei atitudini corecte faţă 
de muncă, faţă de ordinea de drept şi faţă de regulile de convieţuire socială. 

De asemenea, potrivit art. 72 Cod penal, la stabilirea şi aplicarea pedepselor se 
ţine seama de dispoziţiile părţii generale a codului, 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. 

Ca mijloc specific de coerciţie penală, de represiune, pedeapsa implică în mod 
necesar o suferinţă (aflecţiune) ce se realizează în timpul executării ei; de asemenea, 
caracterul coercitiv-aflectiv şi retributiv al pedepsei impune ca durata executării să fie 
corelată atât cu gravitatea faptei cât şi cu gradul de periculozitate al infractorului. 
Funcţia coercitiv – aflectivă a pedepsei se realizează prin aptitudinea pedepsei penale 
de a se manifesta ca o măsură cu caracter represiv supunându-l pe inculpat la o 
suferinţă morală prin privaţiune de libertate. 

Pedeapsa nu reprezintă numai un mijloc de constrângere a infractorului, dar şi un 
mijloc de reeducare al acestuia; totodată, pedeapsa se aplică în scopul prevenirii 
săvârşirii de noi infracţiuni atât de condamnat cât şi de către ceilalţi destinatari ai legii 
penale . 

Prevenirea săvârşirii de noi infracţiuni nu se rezumă numai la împiedicarea 
condamnatului de a repeta alte încălcări ale legii penale, dar şi atenţionarea celorlalţi 
destinatari ai legii penale de a nu comite astfel de încălcări, fiind astfel satisfăcute atât 
scopul imediat cât şi scopul mediat al pedepsei. Nu se poate vorbi de scopul preventiv 
al pedepsei înţelegând prin aceasta numai dezideratul împiedicării condamnatului de a 
săvârşi noi infracţiuni, ignorându-se valenţele educative şi intimidante ale pedepsei 
pronunţate, faţă de ceilalţi membri ai societăţii. 

Reeducarea sau îndreptarea condamnatului constă în aptitudinea pedepsei de a 
înlătura relele convingeri şi deprinderi ale acestuia, şi în inocularea unor valenţe 
comportamentale în strictă concordanţă cu cerinţele de respectare a dispoziţiilor 
cuprinse în normele de drept penal. 

Ţinând seama de aceste dezvoltări ale sensului art. 52 şi 72 Cod penal, tribunalul 
reţine, în ceea ce-l priveşte pe inculpatul D.G., următoarele: 

În ce priveşte pericolul social concret al infracţiunii săvârşite, tribunalul îl 
apreciază ca fiind mediu în raport cu valorile sociale specifice acesteia – încrederea pe 
care publicul trebuie să o aibă în funcţionarii din domeniul educaţiei naţionale cu 
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privire la realizarea corectă a sarcinilor de serviciu de către aceştia, în raport cu suma 
acceptată de inculpat pentru exercitarea corespunzătoare a funcţiei, precum şi în raport 
cu insistenţa infracţională în acest sens.  

În ce priveşte actele materiale efectuate de inculpat, acestea relevă existenţa unei 
pregătiri şi premeditări care să asigure realizarea faptei, astfel: 

- pretinderea unui beneficiu material de la martorul denunţător, în condiţiile în 
care nu se afla în relaţii de încredere cu acesta, dovedind disponibilitatea în săvârşirea 
de acest gen de fapte; 

- apelarea la o terţă persoană intermediară, de încredere, de natură a diminua 
riscul de a fi dovedită fapta sa.  

Tribunalul apreciază că toate aceste elemente atrag o răspundere penală 
proporţională, şi necesită aplicarea unei pedepse într-un cuantum care să reprezinte un 
echivalent retributiv şi aflectiv corespunzător. 

În ce priveşte persoana şi conduita anterioară a inculpatului, tribunalul reţine că 
circumstanţele personale ce-l caracterizează pe acesta impun reţinerea unei 
circumstanţe atenuante permise de art. 74 lit a) Cod penal, cu efectul reducerii pedpesei 
aplicate sub minimul special prevăzut de lege, suficient pentru a asigura scopul 
preventiv – educativ şi coercitiv al acesteia. 

În acest sens, tribunalul reţine declaraţiile martorelor D.L., C.G., E.M., precum şi 
planşele foto reprezentând aspectul exterior şi interior al şcolii administrate, ca director, 
de inculpat, acestea conturând că inculpatul D.G. a depus o stăruinţă deosebită pentru 
îmbunătăţirea condiţiilor de lucru şi de studiu ale elevilor şcolii respective, contribuind 
astfel la însuşi ridicarea nivelului de învăţământ.   

În baza art. 71 Cod penal va interzice inculpatului, pe durata executării pedepsei 
închisorii, exerciţiul drepturilor prevăzute de art. 64 lit a) teza a II-a şi lit b) Cod penal.  

Faţă de infracţiunea săvârşită, este evident că inculpatul este nedemn de a 
exercita anumite drepturi, rezultând că nu are calităţile  necesare pentru a putea 
reprezenta interesele generale ale cetăţenilor în cadrul autorităţilor publice sau în funcţii 
elective publice şi de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat. 

Exerciţiul unor asemenea prerogative presupune o moralitate nepătată, 
responsabilitatea faţă de propriile fapte şi conformare  la normele statului de drept, 
corelativ cu încrederea publicului în reprezentanţii autorităţilor, caracteristici pe care 
inculpatul nu le deţine având în vedere infracţiunea comisă. 

De asemenea, întrucât inculpatul a săvârşit infracţiunea fiind în exerciţiul funcţiei 
publice deţinute, tribunalul apreciază că se impune sancţionarea sa în sensul de a nu 
mai avea acces la o astfel de funcţie pe o perioadă determinată, ca o modalitate 
accesorie de asigurare a scopului pedepsei. 

Tribunalul apreciază, examinând probele din care rezultă comportamentul social 
bun al inculpatului, situaţia sa socială şi familială (căsătorit şi copil nou născut, 
profesor), comportamentul procesual corect, că acesta a realizat pe deplin 
periculozitatea faptei sale şi consecinţele penale ale acesteia, şi a luat hotărârea de a nu 
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se mai implica pe viitor în săvârşirea unor fapte penale, din acest punct de vedere 
scopul pedepsei putând fi atins şi fără executarea efectivă a acesteia. 

În consecinţă, în baza art. 81-82 Cod penal, s-a dispus pentru inculpat, 
suspendarea condiţionată a executării pedepsei închisorii pe durata unui termen de 
încercare compus din durata pedepsei, la care se adaugă un interval de timp de 2 ani, ce 
curge de la rămânerea definitivă a sentinţei penale de condamnare. 
 Împotriva sentinţei penale nr.578/28.12.2012, pronunţată de Tribunalul 
Constanţa în dosarul penal nr.3787/118/2012, în termen legal, a declarat apel 
inculpatul D.G., criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie.  

În susţinerea motivelor de apel se invocă nulitatea urmăririi penale. Astfel, în 
raport de infracţiunea pentru care acesta a fost cercetat, aceea de luare de mită, 
dispoziţiile legale prevăd că urmărirea penală se efectuează, în mod obligatoriu, de 
către procuror. Cu toate acestea, se constată că procurorul a delegat lucrători de poliţie 
judiciară să efectueze întreaga activitate de urmărire penală în cauză. Totodată, 
inculpatului nu i-a fost adusă la cunoştinţă infracţiunea pentru care este cercetat, dreptul 
de a avea un apărător sau de a nu da nici o declaraţie, acesta fiind audiat în lipsa 
apărătorului, aşa cum rezultă din declaraţia domnului avocat U.L., care a semnat 
ulterior o declaraţie, prin care se arată că învinuitul îşi menţine declaraţia olografă. 

Se susţine că hotărârea atacată nu este motivată, întrucât judecătorul nu a analizat 
şi nu s-a pronunţat asupra probatoriului, limitându-se în a prelua unele afirmaţii din 
declaraţiile denunţătorului, fără a le corobora cu probele administrate.  

De asemenea, se invocă eroarea de fapt, în legătură cu valoarea probantă pe care 
a dat-o judecătorul fondului înregistrării audio şi video din data de 06.04.2012. Astfel, 
îndoiala asupra corectitudinii celor înregistrate este justificată de înlăturarea de pasaje 
din convorbire, mai ales că nu se încadrează în ansamblul probelor administrate, 
realizându-se fără respectarea prevederilor art.911-913 cod procedură penală. Înlăturarea 
unor pasaje din convorbire, omisiunea unor cuvinte şi înlocuirea altora prin 
„neinteligibil” sunt de natură să influenţeze stabilirea corectă a situaţiei de fapt. Prin 
compararea transcrierii înregistrată ambiental şi redată în procesul – verbal din 
06.04.2012, cu verificarea transcrierii redată în procesul – verbal din 13.09.2012, 
întocmit în cursul cercetării judecătoreşti, rezultă denaturarea intenţionată sau 
neintenţionată a conţinutului înregistrării prin omisiuni sau adăugiri esenţiale, de natură 
să altereze situaţia de fapt. Consideră astfel că hotărârea instanţei de fond este motivată 
doar în baza unor prezumţii judiciare, fără ca împrejurările de fapt ce formează obiectul 
probatoriului să fie dovedite, motiv pentru care se impune a fi analizat în mod corect 
ansamblul mijloacelor de probă administrate în cauză.  

Referitor la situaţia de fapt, arată că prin Ordinul Ministrului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi Sportului, s-a aprobat Metodologia privind cuprinderea 
copiilor în clasa pregătitoare şi în clasa I pentru anul şcolar 2012 – 2013, iar 
Inspectoratul Şcolar Judeţean Constanţa a constituit comisiile de înscriere din unităţile 
de învăţământ din judeţul Constanţa, la Şcoala Generală „N. T.” fiind numită comisia 
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de înscriere compusă din: D.G. – preşedinte, D.L. – secretar şi membrii C.G.M., H.R. şi 
P.A.  

La data de 28.03.2012, în contextul înscrierii unui număr mare de copii în etapa a 
II-a, comisia de înscriere a solicitat Inspectoratului Şcolar Judeţean Constanţa 
suplimentarea cu încă o clasă a planului de şcolarizare aprobat iniţial. Comisia de 
înscriere, întrunită în ziua de 30.03.2012, a constatat că, în urma verificării cererilor de 
înscriere admise în etapa a II-a, au rămas şapte locuri neocupate din clasele iniţiale, 
pentru care nici un copil nu îndeplinea criteriile stabilite. Pentru a completa locurile, 
comisia a hotărât luarea, aleatoriu, a şapte dosare, fără să se cunoască numele copilului 
sau alte date de identificare şi în această modalitate a rezultat înscrierea copilului F.V., 
rezultatul fiind afişat la data de 02.04.2012. 

De asemenea, în cauză a fost audiată martora F.I., soţia denunţătorului F.L., 
aceasta precizând că nu a vorbit niciodată cu inculpatul D.G., personal sau prin telefon, 
singura persoană de legătură fiind martora A.I., iar aceasta din urmă neagă orice 
convorbire cu inculpatul pe această temă.  

Martorul denunţător F.L. a arătat că inculpatul nu i-a făcut nici o solicitare în 
mod expres, ci doar i-a comunicat faptul că rezultatele vor fi afişate la data de 
02.04.2012. Ulterior, martora F.I. a fost contactată telefonic de către A.I., care i-a spus 
că soţul său este aşteptat la şcoală la data de 05.04.2012.  

Mai mult, există şi declaraţiile celorlalţi membrii ai comisiei de înscriere, din 
care rezultă că inculpatul n-a făcut nici o intervenţie pentru înscrierea unui anumit copil 
în cadrul unităţii de învăţământ respective.  

Pentru toate aceste considerente, expuse pe larg în cuprinsul motivelor de apel 
ataşate la dosar, inculpatul solicită admiterea apelului, desfiinţarea sentinţei penale 
atacate şi, rejudecând, pronunţarea unei hotărâri de achitare în temeiul art.11 pct.2 lit.a 
Cod procedură penală raportat la art.10 lit.d Cod procedură penală, întrucât nu există 
situaţia premisă specifică infracţiunii de luare de mită. Astfel, în cauză nu s-a dovedit 
acţiunea sau inacţiunea inculpatului de a pretinde sau a primi bani ori acceptarea 
promisiunii unor astfel de foloase, în scopul înscrierii copilului soţilor F. la clasa 
pregătitoare a Şcolii Generale „N. T.”. Infracţiunea de luare de mită este instantanee şi 
se consumă la momentul când funcţionarul a pretins sau a primit folosul sau a acceptat 
ori nu a respins promisiunea. Pe baza aprecierii corecte şi complete a materialului 
probator, nu rezultă confirmarea învinuirii adusă inculpatului, astfel că fapta pentru 
care este cercetat nu poate fi încadrată în infracţiunea de luare de mită.  

Un alt aspect de nelegalitate al hotărârii apelate îl reprezintă măsura interzicerii 
inculpatului de a exercita funcţia de profesor într-o instituţie publică de învăţământ. Se 
arată că inculpatul este profesor de educaţie fizică şi sport, specialitate dovedită cu fişa 
postului aflată la dosarul cauzei, iar fapta penală nu este reţinută în sarcina acestuia 
pentru activităţi de natura profesiei sale. Mai mult decât atât, prin această măsură se 
încalcă dreptul la muncă al inculpatului, consacrat prin Constituţia României şi 
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legislaţia muncii, urmând a fi avută în acest sens şi practica Înaltei Curţi de Casaţie şi 
Justiţie.  

Inculpatul D.G. a fost audiat de către instanţa de apel, declaraţia acestuia fiind 
consemnată şi ataşată la dosar. 

Analizând legalitatea sentinţei penale apelate, prin prisma criticilor formulate, 
precum şi din oficiu, conform art.378 alin.1 Cod procedură penală şi art.371 alin.2 Cod 
procedură penală, dar în limitele prevăzute de art.371 alin.1 Cod procedură penală, 
curtea reţine că aspectele invocate din oficiu, referitoare la nerespectarea, în faza de 
urmărire penală, a dispoziţiilor privitoare la competenţa după calitatea persoanei, vor fi 
examinate prioritar motivelor de apel de ordin substanţial, constatându-se că problema 
de drept ridicată de către instanţa de apel antamează chestiunea nulităţii absolute a 
hotărârii şi, din perspectiva soluţiilor complementare pe care le prevede art.380 Cod 
procedură penală, împiedică exercitarea controlului judiciar asupra chestiunilor de 
fond. 

În acest sens, instanţa de apel constată că prin rezoluţia nr.504/P/2012 din data de 
06.04.2012 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa s-a dispus începerea 
urmăririi penale faţă de învinuitul D.G. sub aspectul infracţiunii de luare de mită, 
prevăzută de art.254 alin.1,2 Cod penal raportat la art.6 din Legea nr.78/2000.  

Prin rechizitoriul nr.504/P/2012 din data de 10.04.2012 al Parchetului de pe 
lângă Tribunalul Constanţa s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi trimiterea 
în judecată a inculpatului D.G., pentru săvârşirea infracţiunii de luare de mită, 
prevăzută de art.254 alin.1,2 Cod penal raportat la art.6 din Legea nr.78/2000. 

Prin actul de sesizare a instanţei s-a reţinut în sarcina inculpatului că, în calitate 
de director al Şcolii generale N. T. din Constanţa, a pretins anterior şi apoi a primit la 
data de 06.04.2012 suma de 150 euro şi 200 dolari SUA, în scopul îndeplinirii 
atribuţiilor sale de director, legate de înscrierea copiilor preşcolari la clasa pregătitoare.  
 Din adresa nr.1831 A/15.05.2013 a ISJ Constanţa rezultă că şcoala cu clasele I-
VIII nr.39 „N. T.” Constanţa este unitate de învăţământ cu personalitate juridică din 
reţeaua şcolară publică a judeţului Constanţa, începând cu anul şcolar 2005-2006, 
conform deciziei ISJ Constanţa nr.47530/31.08.2005 privind constatarea existenţei 
personalităţii juridice pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza 
municipiului Constanţa.  
 Inculpatul D.G. a fost numit în funcţia de director general începând cu data de 
01.09.2011 prin decizia ISJ Constanţa nr.1100/22.08.2011. La data de 09.04.2012 a 
încetat detaşarea acestuia în funcţia de director, prin decizia ISJ Constanţa 
nr.249/09.04.2012. 
 Potrivit art.13 alin.1 lit.b din Ordonanţa de Urgenţă nr.43/2002 privind Direcţia 
Naţională Anticorupţie, sunt de competenţa Direcţiei Naţionale Anticorupţie 
infracţiunile prevăzute în Legea nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi 
sancţionarea faptelor de corupţie dacă, indiferent de valoarea pagubei materiale ori de 
gravitatea perturbării aduse unei autorităţi publice, instituţii publice sau oricărei alte 
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persoane juridice ori de valoarea sumei sau a bunului care formează obiectul 
infracţiunii de corupţie, sunt comise de către conducătorii autorităţilor şi instituţiilor 
publice centrale şi locale şi persoanele cu funcţii de control din cadrul acestora, cu 
excepţia conducătorilor autorităţilor şi instituţiilor publice de la nivelul oraşelor şi 
comunelor şi a persoanelor cu funcţii de control din cadrul acestora. 

Legislaţia penală nu defineşte noţiunea de instituţie publică, astfel că urmează a 
fi avut în vedere sensul comun al termenului, precum şi actele normative din alte 
domenii ce cuprind referiri în legătură cu noţiunea analizată. 

Potrivit Dicţionarului Explicativ al Limbii Române, instituţia este un organ sau 
organizaţie care desfăşoară activităţi cu caracter social, cultural, administrativ etc., o 
formă de organizare a raporturilor sociale, potrivit normelor juridice stabilite pe 
domenii de activitate. Dicţionarul Explicativ al Limbii Române defineşte şcoala, ca 
fiind o instituţie de învăţământ public, unde se predau elementele de bază ale 
principalelor discipline. 

O primă modalitate de definire a instituţiilor publice o prezintă Legea finanţelor 
publice nr.500/2002, potrivit căreia noţiunea de „instituţii publice” reprezintă 
denumirea generică ce include Parlamentul, Administraţia Prezidenţială, ministerele, 
celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice, alte autorităţi publice, 
instituţiile publice autonome, precum şi instituţiile din subordinea acestora, indiferent 
de modul de finanţare a acestora (art.2 pct.30).  

Instituţiile publice, în sensul Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, 
cuprind autorităţile administrativ-teritoriale, instituţiile publice şi serviciile publice de 
interes local, cu personalitate juridică, indiferent de modul de finanţare a activităţii 
acestora (art.2 alin.1 pct.39).  

Potrivit art.2 lit.a din Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de 
interes public, prin autoritate sau instituţie publică se înţelege orice autoritate ori 
instituţie publică ce utilizează sau administrează resurse financiare publice, orice regie 
autonomă, companie naţională, precum şi orice societate comercială aflată sub 
autoritatea unei autorităţi publice centrale ori locale şi la care statul român sau, după 
caz, o unitate administrativ-teritorială este acţionar unic ori majoritar. 

Cele mai multe instituţii publice sunt finanţate, în total sau în parte, de la bugetul 
de stat sau bugetele locale. În conformitate cu art.102 alin.1,2 din Legea nr.1/2001, 
finanţarea învăţământului preuniversitar de stat, particular şi confesional se asigură din 
fonduri publice sau din alte surse, potrivit legii. Finanţarea învăţământului 
preuniversitar particular şi confesional acreditat se face din taxe, din fonduri publice, în 
cazul învăţământului preşcolar, primar şi gimnazial obligatoriu, precum şi din alte 
surse, potrivit legii. 

Potrivit listei ce cuprinde definiţiile termenilor şi a expresiilor utilizate în 
cuprinsul Legii nr.1/2001 (pct.31 şi pct.52), învăţământul este un serviciu public 
organizat în condiţiile unui regim juridic de drept public în scopul educării şi formării 
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profesionale a tinerei generaţii, iar unitatea/instituţia furnizoare de educaţie/furnizorul 
de educaţie sunt unităţile şi instituţiile de învăţământ acreditate. 

Prin urmare, şcoala generală este o instituţie publică, aflată în subordinea 
consiliului local, proprietate de stat sau privată, unde se învaţă disciplinele prevăzute 
într-un plan de învăţământ. 
 Potrivit art.96 alin.1 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2001 unităţile de 
învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică sunt conduse de consiliile de 
administraţie, de directori şi de directori adjuncţi, după caz. În exercitarea atribuţiilor 
ce le revin, consiliile de administraţie şi directorii conlucrează cu consiliul profesoral, 
cu comitetul de părinţi şi cu autorităţile administraţiei publice locale. 

Conform alin.2, în unităţile de învăţământ de stat consiliul de administraţie este 
organ de conducere şi este constituit din 7, 9 sau 13 membri, astfel: 
    a) în cazul unităţilor de învăţământ de nivel gimnazial cu un singur rând de clase, 
consiliul de administraţie este format din 7 membri, cu următoarea componenţă: 3 
cadre didactice, inclusiv directorul; 2 reprezentanţi ai părinţilor; un reprezentant al 
primarului; un reprezentant al consiliului local. Prevederile prezentului articol se 
aplică în mod corespunzător şi pentru învăţământul preşcolar şi primar; 
    b) în cazul în care consiliul de administraţie este format din 9 membri, dintre aceştia 
4 sunt cadre didactice, un reprezentant al primarului, 2 reprezentanţi ai consiliului local 
şi 2 reprezentanţi ai părinţilor. Directorul şi directorul adjunct sunt membri de drept ai 
consiliului de administraţie din cota aferentă cadrelor didactice din unitatea de 
învăţământ respectivă; 
    c) în cazul în care consiliul de administraţie este format din 13 membri, dintre aceştia 
6 sunt cadre didactice, un reprezentant al primarului, 3 reprezentanţi ai consiliului local 
şi 3 reprezentanţi ai părinţilor. Directorul şi directorul adjunct sunt membri de drept ai 
consiliului de administraţie din cota aferentă cadrelor didactice din unitatea de 
învăţământ respectivă. 
 Potrivit art.97 alin.1 directorul exercită conducerea executivă a unităţii de 
învăţământ.  
  Conform prevederilor art.256 alin.1 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 
funcţiile de conducere din unităţile de învăţământ sunt director şi director adjunct. 
 Art.1 din Legea nr.78/2000  pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea 
faptelor de corupţie prevede că prezenta lege instituie măsuri de prevenire, descoperire 
şi sancţionare a faptelor de corupţie şi se aplică următoarelor persoane: 
    a) care exercită o funcţie publică, indiferent de modul în care au fost învestite, în 
cadrul autorităţilor publice sau instituţiilor publice; 
    b) care îndeplinesc, permanent sau temporar, potrivit legii, o funcţie sau o 
însărcinare, în măsura în care participă la luarea deciziilor sau le pot influenţa, în cadrul 
serviciilor publice, regiilor autonome, societăţilor comerciale, companiilor naţionale, 
societăţilor naţionale, unităţilor cooperatiste sau al altor agenţi economici; 
    c) care exercită atribuţii de control, potrivit legii; 
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    d) care acordă asistenţă specializată unităţilor prevăzute la lit. a) şi b), în măsura în 
care participă la luarea deciziilor sau le pot influenţa; 
    e) care, indiferent de calitatea lor, realizează, controlează sau acordă asistenţă 
specializată, în măsura în care participă la luarea deciziilor sau le pot influenţa, cu 
privire la: operaţiuni care antrenează circulaţia de capital, operaţiuni de bancă, de 
schimb valutar sau de credit, operaţiuni de plasament, în burse, în asigurări, în 
plasament mutual ori privitor la conturile bancare şi cele asimilate acestora, tranzacţii 
comerciale interne şi internaţionale; 
    f) care deţin o funcţie de conducere într-un partid sau într-o formaţiune politică, într-
un sindicat, într-o organizaţie patronală ori într-o asociaţie fără scop lucrativ sau 
fundaţie; 
    g) alte persoane fizice decât cele prevăzute la lit. a) - f), în condiţiile prevăzute de 
lege. 
 Potrivit art.5 alin.1, în înţelesul prezentei legi, sunt infracţiuni de corupţie 
infracţiunile prevăzute la art.254 - 257 din Codul penal, la art. 6^1 şi 8^2 din prezenta 
lege, precum şi infracţiunile prevăzute în legi speciale, ca modalităţi specifice ale 
infracţiunilor prevăzute la art. 254 - 257 din Codul penal, şi la art. 6^1 şi 8^2 din 
prezenta lege, iar art.6 prevede că infracţiunile de luare de mită - prevăzută la art. 254 
din Codul penal, de dare de mită - prevăzută la art. 255 din Codul penal, de primire de 
foloase necuvenite - prevăzută la art. 256 din Codul penal şi de trafic de influenţă - 
prevăzută la art. 257 din Codul penal se pedepsesc potrivit acelor texte de lege. 
 Legea nr.78/2000 constituie o reglementare specială, derogatorie de la dreptul 
comun, care instituie măsuri de prevenire, descoperire şi sancţionare a faptelor de 
corupţie şi se aplică unei categorii de persoane clar circumstanţiate de legiuitor încă din 
primul articol al legii. Statutul juridic diferit al acestor persoane, din perspectiva 
scopului urmărit de legiuitor, justifică sancţionarea în temeiul actului normativ 
menţionat, indiferent dacă subiectul activ a săvârşit fapta în calitatea circumstanţiată de 
art.1. Această interpretare rezultă şi din capitolul 2 din actul normativ menţionat. 
Astfel, în conformitate cu art.2, persoanele prevăzute la art.1 sunt obligate să 
îndeplinească îndatoririle ce le revin din exercitarea funcţiilor, atribuţiilor sau 
însărcinărilor încredinţate, cu respectarea strictă a legilor şi a normelor de conduită 
profesională, şi să asigure ocrotirea şi realizarea drepturilor şi intereselor legitime ale 
cetăţenilor, fără să se folosească de funcţiile, atribuţiile ori însărcinările primite, 
pentru dobândirea pentru ele sau pentru alte persoane de bani, bunuri sau alte foloase 
necuvenite. 
 În speţă, incidenţa dispoziţiilor Legii nr.78/2000 este determinată de calitatea 
specială a subiectului activ, ce face parte din categoria persoanelor menţionate la lit.a a 
art.1. 
 În primul rând, competenţa organului de urmărire penală se stabileşte în raport 
de acuzaţia adusă inculpatului, care constă în aceea că, în calitate de director al Şcolii 
generale N. T. din Constanţa, a pretins anterior şi apoi a primit la data de 06.04.2012 
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suma de 150 euro şi 200 dolari SUA, în scopul îndeplinirii atribuţiilor sale de director, 
legate de înscrierea copiilor preşcolari la clasa pregătitoare. 
 Pe de altă parte, fapta reţinută în sarcina inculpatului este în legătură cu funcţia 
deţinută de acesta în cadrul Şcolii generale N. T. În acest sens, avem în vedere 
dispoziţiile art.45 din  Metodologia privind cuprinderea copiilor în clasa pregătitoare şi 
în clasa I pentru anul şcolar 2012-2013 (Anexa I la ordinul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi Sportului nr.3064/19.01.2012), potrivit căreia comisia de 
înscriere din unitatea de învăţământ este alcătuită din: 

a) preşedinte-directorul sau directorul adjunct al unităţii de învăţământ; 
b) secretar-secretarul şef sau secretarul unităţii de învăţământ; 
c) membri-1-3 cadre didactice, informaticieni, secretari, etc. 

 Totodată, pentru reţinerea dispoziţiilor Legii nr.78/2000 şi art.13 alin.1 lit.b din 
OUG nr.43/2002, este indiferent dacă infracţiunea a fost săvârşită în exercitarea calităţii 
de director de şcoală sau în exercitarea unei alte calităţi a directorului, cum este aceea 
de membru al comisiei de înscriere a preşcolarilor în clasele pregătitoare din unităţile 
de învăţământ preuniversitar.     
 Art.197 alin.2 Cod procedură penală prevede că dispoziţiile relative la 
competenţa după materie sau după calitatea persoanei, la sesizarea instanţei, la 
compunerea acesteia şi la publicitatea şedinţei de judecată sunt prevăzute sub 
sancţiunea nulităţii. Nulitatea prevăzută în alin.2 nu poate fi înlăturată în nici un mod. 
Ea poate fi invocată în orice stare a procesului şi se ia în considerare chiar din oficiu.  

 Corelativ acestor exigenţe, dispoziţiile art.332 alin.2 Cod procedură penală 
impun instanţei sesizate cu judecarea cauzei în fond să se desesizeze şi să restituie 
cauza procurorului pentru refacerea urmăririi penale, după cum prevederile art.380 Cod 
procedură penală permit instanţei de apel, în egală măsură, să dispună soluţia 
complementară a restituirii în astfel de cazuri. 
 Aşadar, intervine nulitatea absolută a tuturor actelor procesuale şi procedurale 
efectuate în faza de urmărire penală în cazul nerespectării dispoziţiilor legale care 
reglementează competenţa după calitatea persoanei. Ineficienţa juridică a actelor nule 
absolut atrage pe cale de consecinţă nulitatea urmăririi penale şi a actului de sesizare a 
instanţei, precum şi nelegalitatea sesizării instanţei prin rechizitoriu.  
 În concret, funcţia de conducător al unei instituţii publice la nivel municipal a 
inculpatului D.G., avută la data săvârşirii prezumtivei fapte, cât şi ulterior, pe parcursul 
urmăririi penale, impunea efectuarea urmăririi penale de către Direcţia Naţională 
Anticorupţie, în conformitate cu dispoziţiile art.13 alin.1 lit.b din OUG nr.43/2002. 
Contrar dispoziţiilor anterioare menţionate, urmărirea penală în cauză, precum şi 
trimiterea în judecată a fost efectuată de către un procuror din cadrul Parchetului de pe 
lângă Tribunalul Constanţa, situaţie ce atrage nulitatea absolută a urmăririi penale 
desfăşurate în condiţiile amintite. Cauza se va restitui la Parchetul de pe lângă 
Tribunalul Constanţa pentru refacerea urmăririi penale, în calitate de organ judiciar 
iniţial sesizat cu săvârşirea faptei penale, acesta urmând să îşi decline competenţa către 
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Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie-Direcţia Naţională 
Anticorupţie, conform art.45 Cod procedură penală. 

În măsura în care s-au constatat nulităţi ale urmăririi penale, care presupun 
restituirea cauzei la procuror în vederea refacerii acesteia, ca o consecinţă firească, se 
impune, evident şi refacerea rechizitoriului. 

Faţă de natura infracţiunii pentru care s-a dispus trimiterea în judecata a 
inculpatului, urmărirea penală se efectuează în mod obligatoriu de procuror potrivit 
art.209 Cod procedură penală. În conformitate cu dispoziţiile art.217 alin.4 Cod 
procedura penala, în cauzele în care urmărirea penală se efectuează de către procuror, 
acesta poate dispune prin ordonanţă, ca anumite acte de cercetare penală să fie 
efectuate de către organele poliţiei judiciare. În cauză, dispoziţiile procedurale indicate 
au fost respectate, procurorul delegând prin ordonanţa din data de 06.04.2012 audieri 
de persoane, organizarea flagrantului şi orice alte activităţi necesare aflării adevărului, 
la data de 06.04.2012 procurorul a procedat la audierea învinuitului, iar la data de 
10.04.2012 a prezentat materialul de urmărire penală. Nu sunt întemeiate nici 
susţinerile inculpatului privind încălcarea dreptului la apărare. Într-adevăr, la data de 
06.04.2012 inculpatul a fost audiat fără a fi asistat de apărătorul desemnat din oficiu 
U.L.M. Însă, la acel moment inculpatul nu se afla în stare legală de reţinere sau arest 
preventiv, astfel încât nu erau aplicabile dispoziţiile art.171 alin. 2 cod procedură 
penală. 

Desigur, constatându-se nulitatea tuturor actelor de urmărire penală, urmează a fi 
refăcute inclusiv actele procesuale şi procedurale menţionate anterior. 

Curtea evidenţiază şi împrejurarea că admiterea motivului de ordin procesual 
anterior menţionat, sancţionat cu nulitatea absolută, împiedică exercitarea controlului 
judiciar asupra motivelor de apel de ordin substanţial, invocate în prezenta cale de atac. 

Pentru considerentele anterior arătate, în baza art.380 Cod procedură penală 
raportat la art.332 alin.2 Cod procedură penală, se va admite apelul declarat de 
apelantul-inculpat D.G. împotriva sentinţei penale nr.578/28.12.2012, pronunţată de 
Tribunalul Constanţa în dosarul penal nr.3787/118/2012. 

Se va desfiinţa sentinţa penală apelată şi se va dispune restituirea cauzei la 
procuror în vederea refacerii urmăririi penale cu respectarea dispoziţiilor legale 
privitoare la competenţa după calitatea persoanei. 

În baza art.192 alin.3 Cod procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de 
stat în apel vor rămâne în sarcina acestuia. 

În baza art.189 Cod procedură penală suma de 50 lei, reprezentând onorariul 
parţial al apărătorului desemnat din oficiu - avocat A.A. se va avansa din fondurile 
Ministerului Justiţiei în favoarea Baroului Constanţa.  

Dosar nr. 3787/118/2012 
Decizia penală nr. 82/P/24.05.2013 
Judecător redactor Andreea Ianca 
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          10. Săvârşirea, în concurs ideal, a unei infracţiuni de ucidere din culpă şi a 
trei infracţiuni de vătămare corporală din culpă. Neatenţie în conducerea 
autoturismului. Acordare de daune morale. 
 

Potrivit dispoziţiilor art.14 - art.346 cod procedură penală, art.998 cod civil, naşterea atât a 
dreptului persoanei vătămate 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 persoanelor vătămate constituite părţi civile. 

Pentru stabilirea cuantumului daunelor morale, instanţa ţine seama de natura prejudiciului 
psihic suferit, întinderea acestuia în timp, intensitatea durerii aşa încât să se asigure o reparaţie 
echitabilă a suferinţelor produse părţilor civile. 

Potrivit dispoziţiilor art.49 din Legea 136/1995, în forma în vigoare la data producerii 
accidentului: „Asigurătorul acordă despăgubiri, în baza contractului de asigurare, pentru prejudiciile 
de care asiguraţii răspund faţă de terţe persoane păgubite prin accidente de autovehicule. 

Potrivit art.50 alin.1 din acelaşi act normativ: „Despăgubirile se acordă pentru sumele pe care 
asiguratul este obligat să le plătească cu titlu de dezdăunare şi cheltuielile de judecată persoanelor 
păgubite prin vătămare corporală sau deces, precum şi prin avarierea ori distrugerea de bunuri” iar, 
potrivit art.51 alin.1:” Despăgubirile, astfel cum sunt prevăzute la art. 49 şi 50, se acordă şi în cazul în 
care cel care conducea autovehiculul, răspunzător de producerea accidentului, este o altă persoană 
decât asiguratul”. 

Relevant este şi art.54 alin.1: « Despăgubirile se stabilesc în conformitate cu art. 49 pe baza 
convenţiei dintre asigurat, persoana păgubită şi asigurător ori, în cazul în care nu s-a realizat 
înţelegerea, prin hotărâre judecătorească.  

   În cazul stabilirii despăgubirii prin hotărâre judecătorească, drepturile persoanelor păgubite 
prin accidente produse de autovehicule aflate în proprietatea persoanelor asigurate în România se 
exercită împotriva asigurătorului de răspundere civilă, în limitele obligaţiei acestuia, stabilită în 
prezentul capitol, cu citarea obligatorie a persoanei/persoanelor răspunzătoare de producerea 
accidentului în calitate de intervenienţi forţaţi.”  

Prin coroborarea normelor invocate mai sus rezultă că în ce îl priveşte pe asigurător se instituie 
o răspundere civilă alături de inculpat şi nu în solidar cu acesta, iar părţile civile exercită drepturile 
lor direct împotriva asigurătorului, în limitele obligaţiei acestuia. 

 
Art. 14, art.346 Cod procedură penală 

Art.998 - 999 Cod civil 
Art.49, 50, 51, 54 din Legea 136/1995 

 
Încheierea din 20 iunie 2013 
… 
Curtea, deliberând, respinge cererea de amânare a cauzei pentru angajarea unui 

apărător, formulată de recurentul intimat asigurator, constatând că au fost ataşate la 
dosarul cauzei motivele de recurs, urmând a se amâna pronunţarea pentru a da 
posibilitatea acestuia să depună concluzii scrise.  

 În conformitate cu disp.art.301 cod procedură penală, părţile prezente arată că nu 
au cereri de formulat şi nici excepţii de ridicat. 
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Curtea nu are de ridicat excepţii din oficiu conform art.302 cod procedură penală, 
constată îndeplinite cerinţele art.38511 cod procedură penală şi acordă cuvântul părţilor 
pentru dezbateri în ordinea prev. de art.38513 cod procedură penală.  

Având cuvântul pentru recurentele intimate părţi civile, avocat [...] solicită 
admiterea recursurilor declarate de părţile civile, casarea sentinţei penale recurate şi, 
rejudecând, să se dispună admiterea  în integralitate a pretenţiilor civile formulate de 
acestea cu ocazia constituirii ca părţi civile în cauză, urmând a fi avute în vedere 
motivele de recurs expuse pe larg în scris.  

În ceea ce o priveşte pe partea vătămată [...], arată că în urma accidentului de 
circulaţie produs din vina exclusivă a inculpatului [...], a rezultat vătămarea corporală 
gravă a acesteia, precum şi decesul soţului său, victima [...].  

Astfel, în legătură cu prejudiciul material, acesta se constituie din sumele de bani 
cheltuite pentru înmormântarea şi pomenirea victimei, ridicarea unui monument funerar, 
dar şi cele ocazionate de tratamentul urmat de partea civilă [...], care a necesitat pentru 
vindecare 3 luni de îngrijiri medicale, a rămas cu un picior mai scurt cu aproximativ 2,5 
cm şi a suferit mai multe intervenţii chirurgicale.  

Referitor la prejudiciul moral ce i-a fost cauzat, urmează a se avea în vedere că 
decesul victimei a avut un efect distrugător asupra psihicului părţii civile, dar şi a 
copiilor [...] şi [...], relaţiile familiale fiind foarte apropiate.  

În egală măsură, prin săvârşirea infracţiunii, părţii civile [...] i-a fost cauzat şi un 
important şi iremediabil prejudiciu estetic, aşa cum reiese şi din cuprinsul expertizei 
medico – legale şi actele medicale ataşate la dosar, aceasta rămânând cu infirmitate fizică 
permanentă, fapt generator de complexe, ce au avut ca efect excluderea sa din viaţa 
socială.  

Referitor la partea civilă [...], menţionează că, în urma accidentului produs de către 
inculpat, a rezultat şi vătămarea corporală gravă a acestuia, în prezent vederea la ochiul 
drept fiindu-i afectată în totalitate, iar consecinţa directă a acestei situaţii este faptul că 
acesta nu-şi mai poate exercita profesia de şofer şi nici nu îşi poate găsi un alt loc de 
muncă.  

Menţionează că, în prezent, partea civilă [...] este întreţinut de soţie şi nu mai poate 
asigura sprijinul material al familiei sale, motiv pentru care a avut chiar o tentativă de 
suicid şi a fost internat într-o unitate medicală de specialitate.  

Având în vedere suferinţele fizice şi psihice ce i-au fost cauzate acestei părţi civile, 
solicită de asemenea admiterea acţiunii civile astfel cum a fost formulată, motivele 
expuse fiind detaliate pe larg în memoriul depus la dosar.  

În ceea ce-l priveşte pe partea civilă [...], ca urmare a accidentului rutier acestuia i-
a fost vătămată grav integritatea corporală şi a necesitat un tratament medical de lungă 
durată, fiindu-i pusă viaţa în primejdie.  

Astfel, urmează a fi avute în vedere toate leziunile descrise în actele medicale, dar 
şi perioada de recuperare, în care acesta a fost supus unor puternice suferinţe şi s-a aflat 
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în imposibilitate de a-şi desfăşura activităţile sociale şi familiale normale, fapt ce i-a 
produs un puternic prejudiciu, atât din punct de vedere material, cât şi moral.  

În legătură cu părţile civile [...] şi [...] – fiii victimei – se relevă un prejudiciu 
moral intens, iar suferinţa acestora nu s-a stins odată cu trecerea timpului, urmând a se 
aprecia, în funcţie şi de practica judiciară în materie, în sensul majorării cuantumului 
daunelor morale.  

Solicită totodată respingerea ca nefondat a recursului declarat de asiguratorul [...], 
în raport de motivele expuse în susţinerea recursurilor declarate de părţile civile, fiind 
evidente suferinţele fizice şi psihice la care acestea au fost supuse şi care trebuie 
acoperite integral.  

Având cuvântul pentru intimatul inculpat, avocat [...] solicită respingerea ca 
nefondate a recursurilor declarate de părţile civile, apreciind că în mod corect prima 
instanţă a cenzurat pretenţiile civile formulate de acestea, suma solicitată fiind exagerată.  

Urmează a se avea în vedere că, în ceea ce-l priveşte pe [...], nu există la dosar o 
constituire ca parte civilă conform dispoziţiilor legale, iar cu privire la fiii victimei, 
judecătorul fondului a acordat sume diferite cu titlu de daune morale. 

Cu privire la cuantumul daunelor materiale, acesta nu a fost dovedit prin înscrisuri, 
ci doar au fost audiaţi o serie de martori pe latură civilă, sumele acordate de către 
instanţa de fond fiind oricum exagerate.  

Referitor la recursul declarat de asiguratorul [...], solicită admiterea acestuia, în 
raport de motivele invocate. 

Având cuvântul, reprezentantul Ministerului Public solicită respingerea ca 
nefondat a recursului declarat de asiguratorul [...], faţă de probatoriile administrate în 
cauză, dar şi de motivele de recurs ataşate la dosarul cauzei, pe care le apreciază ca fiind 
neîntemeiate.  

În ceea ce priveşte recursurile declarate de părţile civile [...], [...], [...], [...] şi [...], 
solicită admiterea acestora ca fiind fondate, în raport de urmările produse prin fapta 
săvârşită de către inculpat.  

Urmează a se avea în vedere de asemenea împrejurarea că prima instanţă a acordat 
fiilor victimei despăgubiri civile în cuantumuri diferite, întrucât unul dintre aceştia se 
afla în continuarea studiilor.  
 

Decizia penală nr. 550/P din 27.06.2013 
Procedura 
În termenul legal, asigurătorul [...] Sibiu, părţile civile [...], [...], [...], [...] şi [...] au 

declarat recurs împotriva sentinţei penale nr.2 din data de 04.01.2013 pronunţată în 
dosarul penal nr.10113/212/2012/a1, de Judecătoria Constanţa. 

În fapt 
I. Circumstanţele cauzei 
Prin sentinţa penală nr.920/01.08.2012, pronunţată de Judecătoria Constanţa în 

dosarul cu nr.10113/212/2012, s-a dispus condamnarea inculpatului [...] la o pedeapsă 
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rezultantă de 3 ani închisoare pentru săvârşirea, în concurs ideal, a unei infracţiuni de 
„ucidere din culpă” şi a trei infracţiuni de „vătămare corporală din culpă’, iar faţă de 
situaţia că soluţionarea laturii civile a cauzei necesita administrarea probelor cu martori 
şi înscrisuri, în vederea dovedirii pretenţiilor formulate ceea ce ar fi condus la întârzierea 
soluţionării laturii penale în cadrul căreia inculpatul a uzat de procedura simplificată 
prevăzută de art.3201 cod procedură penală, a dispus, după punerea în discuţia 
contradictorie a părţilor, disjungerea laturii civile a cauzei, formându-se prezentul dosar, 
pentru care a acordat termen în şedinţa publică din data de 21.09.2012. 

În considerentele hotărârii, instanţa a reţinut că elementul material al laturilor 
obiective ale infracţiunilor prevăzute de art.178 alin.1, 2 cod penal, art.184 alin.2 şi alin.4 
cod penal, art.184 alin.2 şi alin.4 cod penal şi art.184 alin.1 şi alin.3 cod penal, s-a 
realizat prin activitatea inculpatului [...], care la data de 03.01.2011, în timp ce conducea 
autoturismul marca Dacia 1310 L cu nr. de înmatriculare … pe DN 3 pe direcţia 
Ciocârlia - Murfatlar, iar la Km 239 + 411 m, din cauza neadaptării vitezei la condiţiile 
de drum caracterizate prin gheaţă şi zăpadă pe carosabil, a pierdut controlul direcţiei  şi  
a pătruns pe contrasens, intrând în coliziune cu autoturismul marca Tico cu nr. de 
înmatriculare …, rezultând decesul victimei [...], vătămarea corporală a părţii vătămate 
[...], vătămarea corporală a părţii vătămate [...] ale cărui leziuni i-au pus în pericol viaţa 
şi vătămarea corporală a părţii vătămate [...]. 
 Urmările imediate au fost reprezentate de decesul victimei [...] - pentru 
infracţiunea prevăzută de art.178 alin.1, 2 cod penal, de leziunile traumatice suferite de 
partea civilă [...], care au necesitat pentru vindecare un număr de 3 luni de îngrijiri 
medicale şi partea civilă [...], care au necesitat pentru vindecare 25 de zile de îngrijiri 
medicale, leziunile punându-i viaţa în primejdie - pentru infracţiunea prevăzută de 
art.184 alin.2 şi alin.4 cod penal şi de leziunile suferite de partea civilă [...], leziuni care 
au necesitat pentru vindecare un număr de 45 zile  de îngrijiri medicale - pentru 
infracţiunea prevăzută de art.184 alin.1 şi alin.3 cod penal. 
 Legătura de cauzalitate dintre activitatea inculpatului şi urmările imediate rezultă 
din concluziile raportului de medico-legal de necropsie nr.11/A3/2011/21.01.2011 emis 
de Serviciul Judeţean de Medicină Legală Constanţa, potrivit cu care moartea victimei 
[...] a fost violentă, ea datorându-se anemiei acute grave consecutive hemoragiei interne 
grave prin ruptură de aortă toracală şi că leziunile de violenţă au putut fi produse prin 
lovire cu şi de corpuri dure şi au legătură directă cu cauza morţii, precum şi din 
concluziile raportului de expertiză medico-legală nr.21/Al rutier/2011/30.06.2011, 
raportului de constatare medico-legală nr.17/Al rutier/2011/11.02.2011 şi raportului de 
constatare medico-legală nr.16/A1 rutier/2011/22.07.2011 emise de Serviciul Judeţean 
de Medicină Legală Constanţa, concluzii potrivit cu care leziunile traumatice suferite de 
părţile civile s-au putut produce prin lovire cu şi de corpuri dure şi pot data din 
03.01.2011. 
 În privinţa laturii subiective, culpa inculpatului în săvârşirea faptelor a rezultat din 
împrejurarea că acesta, manifestând neatenţie în conducerea autoturismului şi intrând 
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într-o depăşire, pe un drum acoperit parţial de zăpadă şi gheaţă, nu a prevăzut că la 
încercarea de revenire pe sensul de mers şi la controlarea autovehiculului ar putea să 
întâmpine dificultăţi, deşi trebuia şi putea să prevadă că propria conduită la volan ar 
putea produce un eveniment rutier care să pună în pericol viaţa şi sănătatea pasagerilor 
din autovehiculul pe care-l conducea, precum şi a altor pasageri din vehiculele care 
participau la trafic. 

Analizând mijloacele de probă administrate cu privire la latura civilă, prin sentinţa 
penală nr.2 din data de 04.01.2013 pronunţată în dosarul penal nr.10113/212/2012/a1, 
Judecătoria Constanţa a hotărât: 

„În baza art.14 şi 15 şi art.346 alin.1 cod procedură penală raportat la art.998 şi 
următoarele cod civil, (în ce priveşte răspunderea inculpatului) şi coroborate cu art.49 şi 
53 -54 din Legea nr.136/1995 (în ce priveşte pe asigurător), admite acţiunea civilă 
formulată de partea civilă Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa, cu sediul în 
municipiul Constanţa şi obligă inculpatul [...], alăturat cu asiguratorul de răspundere 
civilă [...], (acesta în limitele plafonului prevăzut lege şi de ordinul Comisiei de 
Supraveghere a Asigurărilor) la plata sumei de 2920,52 lei, reprezentând contravaloarea 
cheltuielilor medicale pentru spitalizarea părţii civile [...], la plata sumei de 3338,24 lei, 
reprezentând contravaloarea cheltuielilor medicale pentru spitalizarea părţii civile [...] şi 
la plata sumei de 3672 lei, reprezentând contravaloarea cheltuielilor medicale pentru 
spitalizarea părţii civile [...].  
 În baza art.14 şi 15 şi art.346 alin.1 cod procedură penală raportat  cu art.998 – 
art.999  cod civil ( în ce priveşte răspunderea inculpatului) şi coroborate cu  art.49 şi 53 -
54 din Legea 136/1995, art.13 şi 14 din Ordinul nr.113133/2006 al Comisiei de 
Supraveghere a Asigurărilor şi Decizia nr.1/28.03.2005 (în ce priveşte pe asigurător), 
admite în parte acţiunea civilă formulată de partea civilă [...] şi obligă inculpatul [...], 
alături de asigurătorul de răspundere civilă obligatorie [...], (acesta în limitele plafonului 
prevăzut lege şi de ordinul nr.113133/2006 al Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor), 
la plata sumei de 10.000 euro şi 3717 lei, reprezentând despăgubiri materiale şi a sumei 
de 70.000 euro în echivalent în lei la data plăţii efective, potrivit cursului oficial BNR, 
reprezentând daune morale. 

În baza art.998 cod civil raportat la art.1169 cod civil, respinge, ca nefondate, 
celelalte pretenţii formulate de partea civilă [...]. 

În baza art.14 şi 15 şi art.346 alin.1 cod procedură penală raportat  cu art.998 – 
art.999  cod civil ( în ce priveşte răspunderea inculpatului) şi coroborate cu  art. 49 şi 53 -
54 din Legea 136/1995, art. 13 şi 14 din Ordinul nr. 113133/2006 al Comisiei de 
Supraveghere a Asigurărilor şi Decizia nr. 1/28.03.2005 (în ce priveşte pe asigurător), 
admite în parte acţiunea civilă formulată de părţile civile    [...] şi [...] şi obligă inculpatul 
[...], alături de asigurătorul de răspundere civilă obligatorie [...], (acesta in limitele 
plafonului prevăzut lege şi de ordinul nr. 113133/2006 al Comisiei de Supraveghere a 
Asigurărilor), către partea civilă [...] la plata sumei de 25.000 euro, iar către partea civilă 
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[...]  la plata sumei de 15.000 euro în echivalent în lei la data plăţii efective, potrivit 
cursului oficial BNR, reprezentând daune morale. 

În baza art.998 cod civil raportat la art.1169 cod civil, respinge, ca nefondate, 
celelalte pretenţii formulate de partea civilă [...] şi [...]. 

În baza art.14 şi 15 şi art.346 alin.1 cod procedură penală raportat cu art.998 – 
art.999  cod civil ( în ce priveşte răspunderea inculpatului) şi coroborate cu  art. 49 şi 53 -
54 din Legea 136/1995, art. 13 şi 14 din Ordinul nr. 113133/2006 al Comisiei de 
Supraveghere a Asigurărilor şi Decizia nr. 1/28.03.2005 (în ce priveşte pe asigurător), 
admite în parte acţiunea civilă formulată de partea civilă [...] şi obligă inculpatul [...], 
alături de asigurătorul de răspundere civilă obligatorie [...], (acesta in limitele plafonului 
prevăzut lege şi de ordinul nr. 113133/2006 al Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor), 
la plata sumei de 20.000 lei, reprezentând despăgubiri materiale şi a sumei de 50.000 
euro în echivalent în lei la data plăţii efective, potrivit cursului oficial BNR, reprezentând 
daune morale. 

În baza art.998 cod civil raportat la art.1169 cod civil, respinge, ca nefondate, 
celelalte pretenţii formulate de partea civilă [...]. 

 În baza art.14 şi 15 şi art.346 alin.1 cod procedură penală raportat cu art.998 – 
art.999  cod civil (în ce priveşte răspunderea inculpatului) şi coroborate cu  art. 49 şi 53 -
54 din Legea 136/1995, art. 13 şi 14 din Ordinul nr. 113133/2006 al Comisiei de 
Supraveghere a Asigurărilor şi Decizia nr. 1/28.03.2005 (în ce priveşte pe asigurător), 
admite în parte acţiunea civilă formulată de partea civilă [...] şi obligă inculpatul [...], 
alături de asigurătorul de răspundere civilă obligatorie [...], (acesta in limitele plafonului 
prevăzut lege şi de ordinul nr. 113133/2006 al Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor), 
la plata sumei de 10.000 lei, reprezentând despăgubiri materiale şi a sumei de 15.000 
euro în echivalent în lei la data plăţii efective, potrivit cursului oficial BNR, reprezentând 
daune morale. 

În baza art.998 cod civil raportat la art.1169 cod civil, respinge, ca nefondate, 
celelalte pretenţii formulate de partea civilă [...]. 

În baza art.193 alin.1 şi 2 cod procedură penală, obligă inculpatul la plata a sumei 
de 1541 lei, reprezentând cheltuieli judiciare efectuate de partea civilă [...].” 

Pentru pronunţarea hotărârii, instanţa a reţinut următoarele: 
În faţa instanţei de judecată, în conformitate cu prevederile art.15 alin.2 cod 

procedură civilă, partea vătămată [...] s-a constituit parte civilă cu suma de 25000 lei 
reprezentând despăgubiri pentru daune materiale şi cu suma de 200.000 Euro 
reprezentând despăgubiri pentru daunele morale, astfel cum rezultă din cererea şi 
înscrisurile anexate la filele 20-31 din dosarul cauzei. 
 Fiii  [...] şi [...] s-au constituit părţi civile cu suma de 200.000  Euro, reprezentând 
despăgubiri pentru dauna morală suferită ca urmare a pierderii tatălul lor, victima [...], 
astfel cum rezultă din cererea şi înscrisurile  anexate la dosarul cauzei. 
 În faţa instanţei de judecată s-a constituit parte civilă şi partea vătămată  [...], cu 
privire la dublul prejudiciu rezultat din vătămarea integrităţii sale corporale şi din 
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moartea soţului, cu suma de 600.000 Euro reprezentând despăgubiri morale şi 60.000 lei, 
pentru daunele materiale, astfel cum rezultă din cererea şi înscrisurile anexate la filele 
36-79 din dosarul cauzei.  
 Şi partea vătămată [...] s-a constituit parte civilă cu suma de 30000 lei 
reprezentând despăgubiri pentru daune materiale şi cu suma de 200.000 Euro 
reprezentând despăgubiri pentru daunele morale, astfel cum rezultă din cererea şi 
înscrisurile anexate la filele 80-124 din dosarul cauzei. 

La data de 05.06.2012 şi Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa 
formulează constituire de parte civilă, cu suma de 2920,52 lei, reprezentând cheltuielile 
de spitalizare efectuate cu partea vătămată [...] în perioada 03.01-10.01.2011, cu suma de 
3338,24 lei, reprezentând cheltuielile de spitalizare efectuate cu partea vătămată  [...] în 
perioada 03.01-17.01.2011, cu suma de 3672 lei,  reprezentând cheltuielile de spitalizare 
efectuate cu partea vătămată  [...] în perioada 03.01-20.01.2011. 

Conform raportului medico-legal de necropsie nr.11/A3/2011/21.01.2011 emis de 
Serviciul Judeţean de Medicină Legală Constanţa, în urma accidentului rutier a rezultat 
decesul victimei [...], moartea acestuia fiind violentă, ea datorându-se anemiei acute 
grave consecutive hemoragiei interne grave prin ruptură de aortă toracală şi că leziunile 
de violenţă au putut fi produse prin lovire cu şi de corpuri dure şi au legătură directă cu 
cauza morţii. 

Conform raportului de expertiză medico-legală nr.21/Al rutier/2011/30.06.2011 
emis de Serviciul Judeţean de Medicină Legală Constanţa, în urma accidentului partea 
vătămată [...] a suferit un traumatism de membru inferior drept, cu fractură de femur 
drept, leziuni produse prin lovire cu şi de corpuri dure, care au necesitat pentru vindecare 
3 luni de îngrijiri medicale.  

Partea vătămată [...] a suferit leziuni ce au necesitat pentru vindecare 25 de zile de 
îngrijiri medicale, leziunile punându-i viaţa în primejdie prin insuficienţă respiratorie 
acută, consecutivă pneumotoraxului bilateral, conform Raportului de constatare medico-
legală nr.17/Al rutier/2011/11.02.2011 emis de Serviciul Judeţean de Medicină Legală   
Constanţa, iar partea vătămată [...] a suferit leziuni care au necesitat pentru vindecare un 
număr de 45 zile de medicale conform Raportului de constatare medico-legală nr.16/A1 
rutier/2011/22.07.2011 emis de Serviciul Judeţean de Medicină Legală Constanţa. 

La data producerii accidentului, 03.01.2011, inculpatul [...] conducea autoturismul 
marca Dacia 1310 cu număr de înmatriculare …. În conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 
136/1995 privind asigurările şi reasigurările în România, pentru autoturismul condus de 
inculpat s-a încheiat un contract pentru răspundere civilă obligatorie, iar dovada 
încheierii acestui contract se face cu poliţa de asigurare seria …, cu valabilitate de la 
24.09.2010 până la 23.03.2011. Contractul de asigurare a fost încheiat cu [...]  
 Potrivit dispoziţiilor art.998 Cod civil (în vigoare la data producerii accidentului de 
circulaţie): «orice faptă a omului, care cauzează altuia un prejudiciu, obligă pe acela din 
a cărui greşeală s-a ocazionat, a-l repara.». Iar potrivit art. 999 cod civil: «Omul este 
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responsabil nu numai de prejudiciul cauzat prin fapta sa, dar şi de acela ce a cauzat prin 
neglijenţa sau imprudenţa sa.» 

În practica judiciară s-au cristalizat principiile răspunderii civile delictuale, iar 
pentru angajarea răspunderii unei persoane este necesar ca anumite condiţii să fie 
îndeplinite. Acestea sunt: existenţa unui prejudiciu; existenţa unei fapte ilicite; existenţa 
unui raport de cauzalitate între fapta ilicită şi prejudiciul creat unei persoane; vinovăţia. 

De asemenea, practica judiciară a fost aceea care, în interpretarea dispoziţiilor 
art.998 - 999 Cod civil, a stabilit cu valoare de principiu că acoperirea prejudiciului 
cauzat unei persoane trebuie să fie integrală, efectivă şi justă şi se întinde atât asupra 
prejudiciului material actual, cert, prejudiciului viitor cert, cuantificabil, cât şi asupra 
prejudiciului moral încercat de cel prejudiciat. 

Cu privire la acţiunea civilă exercitată de partea civilă [...]: 
Conform declaraţiilor martorilor audiaţi pe latură civilă la solicitarea părţii civile, 

[...] şi [...], la data producerii accidentului de circulaţie, partea civilă [...], în vârstă de 47 
de ani, era soţia victimei [...], care a decedat în urma evenimentului rutier la vârsta de 48 
de ani, avea cu acesta doi copii de 22, respectiv 25 de ani, dintre care primul era student, 
formau împreună o familie armonioasă, în care soţul se ocupa de întreţinerea soţiei şi a 
copiilor, deţinând o societate comercială. În urma accidentului, atât soţia 
supravieţuitoare, cât şi fiii defunctului au rămas fără sprijinul soţului, respectiv tatălui 
lor.  

Din cuprinsul aceloraşi declaraţii de martori, care se coroborează cu înscrisul de la 
dosar, rezultă că partea civilă, în urma accidentului, a suferit o serie de intervenţii 
chirurgicale urmare a fracturii de femur drept operate, i-a fost extras materialul de 
osteosinteză în anul 2012, rămânând cu sechele funcţionale constând în lombalgii, mers 
şchiopătat mai ales din cauza inegalităţii dintre membrele inferioare, cel drept fiind cu 3 
cm mai scurt decât stângul, a efectuat terapie de recuperare la Eforie şi Techirghiol, 
recomandându-i-se evitarea efortului fizic prelungit şi recuperări în continuare constând 
în masaj şi exerciţii fizice. 

Conform raportului de expertiză medico-legală efectuat în cauză, [...] a prezentat la 
data de 03.01.2011 un traumatism de membru inferior drept cu fractură de femur operat, 
pentru a cărui vindecare au fost apreciate ca fiind necesare cca. trei luni de îngrijiri 
medicale. 

Raportat la probele şi datele existente în cauza de faţă  şi susţinerile părţii civile 
[...], instanţa reţine că pretenţiile formulate sunt justificate, dar nu la nivelul solicitat. 

În privinţa prejudiciului material, din înscrisurile existente la dosar administrate în 
cadrul probei cu înscrisuri relative la latura civilă, rezultă că partea civilă [...] a efectuat 
cheltuieli de ordin material cu medicamente atât în perioada spitalizării, cât şi ulterior 
acesteia, cheltuieli de transport cu deplasările în vederea efectuării operaţiilor, 
controalelor şi recuperărilor; cheltuieli pentru înmormântarea şi pomenirea soţului său 
conform tradiţiei etniei din care făcea parte.  
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Toate aceste cheltuieli au fost dovedite de partea vătămată cu înscrisurile depuse la 
dosarul de fond şi cu martori şi totalizează suma de 3717 lei şi 10.000 de euro. Prin 
urmare, această sumă va fi acordată părţii civile, cu titlu de prejudiciu material. 

Cu privire la prejudiciul moral, deşi nu se poate cuantifica băneşte suferinţa şi 
durerea unei persoane, în mod cert gravitatea şi intensitatea durerii fizice resimţite, cu 
siguranţă, de partea civilă urmare a intervenţiilor la care a fost supusă, răsfrângerea 
acestora asupra stării emoţionale şi psihice a acestei persoane, repercusiunile faptei de 
care se face vinovat inculpatul asupra situaţiei şi statusului social şi familial al părţii 
vătămate etc. vor fi avute în vedere la stabilirea sumei globale ce se va acorda cu acest 
titlu. 
 Potrivit probelor administrate, partea vătămată a suferit un prejudiciu semnificativ 
prin leziunile provocate de acţiunea inculpatului. Se poate observa din raportul de 
expertiză şi din înscrisurile medicale că au fost necesare pentru vindecare 3 luni de 
îngrijiri medicale, această parte vătămată a rămas cu un picior mai scurt cu 3 cm, că 
partea vătămată a fost spitalizată o perioadă îndelungată de timp, că a fost supusă unor 
intervenţii chirurgicale succesive, că a fost imobilizată la pat, că ulterior s-a deplasat cu 
cadrul şi cârjele, că a fost supusă unui tratament de recuperare, că a fost şi va fi şi pe 
viitor împiedicată să participe la viaţa socială conform standardelor pe care viaţa sa le 
avea anterior evenimentului a cărei victimă a fost, că nu mai beneficiază pe viitor de 
sprijinul moral şi material al partenerului său de viaţă cu care avea doi copii şi care a 
decedat în urma evenimentului rutier.   

Cu aceste precizări, instanţa a apreciat că se impune acordarea sumei de 70. 000 
euro, în echivalent în lei la data plăţii efective, potrivit cursului oficial BNR, cu titlu de 
daune morale, ca urmare a dublului prejudiciu moral suferit de partea civilă, atât ca 
urmare a traumei suferite în urma accidentul rutier, cât şi ca urmare a suferinţei încercate 
prin pierderea soţului său. 

Aşadar, în baza art. 14 şi 15 şi art.346 alin.1 cod procedură penală raportat cu 
art.998 - 999  C. civ. (în ce priveşte răspunderea inculpatului) şi coroborate cu  art. 49 şi 
53 - 54 din Legea 136/1995, Ordinul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor şi Decizia 
nr.1/28.03.2005 (în ce priveşte pe asigurător), se impune admiterea în parte a acţiunii 
civile formulată de partea civilă [...], obligând inculpatul, alături de asigurătorul de 
răspundere civilă obligatorie [...], (acesta in limitele plafonului prevăzut lege şi de 
ordinul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor), la plata sumei de 3717 lei şi 10.000 
euro, reprezentând despăgubiri materiale şi a sumei de 70.000 euro, în echivalent în lei la 
data plăţii efective, potrivit cursului oficial BNR, reprezentând daune morale. 

Cu privire la acţiunea civilă exercitată de Spitalul Clinic de Urgenţă Judeţean 
Constanţa, din înscrisurile depuse la dosar rezultă că acţiunea civilă a acestei părţi civile 
este dovedită. 

Cu privire la acţiunea civilă exercitată de părţile civile [...] şi [...]. 
Din declaraţiile martorilor audiaţi pe latură civilă la solicitarea acestor părţi civile, 

[...] şi [...], rezultă că acesta la data producerii accidentului de circulaţie, părţile civile 
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[...], student în vîrstă de 22 de ani şi [...], în vârstă de 25 de ani, erau fii defunctului [...], 
că între tată şi fii exista o strânsă relaţie, care a fost destrămată prin dispariţia tatălui lor. 

Ţinând cont de vârsta victimei, 47 de ani, dar şi de vârsta celor două părţi civile, de 
relaţia tată-fii, de faptul că in urma decesului tatălui lor, părţile civile au fost extrem de 
afectate, că acestea au rămas fără sprijinul moral şi material al tătălui lor, care nu le mai 
poate fi alături în momentele semnificative prin care vor trece în viaţă, cum rezultă din 
declaraţiile administrate în cauză, instanţa apreciază că o sumă de 15.000 euro, pentru 
parte civilă [...] şi suma de 25.000 euro pentru [...] este de natură a complini suferinţa 
încercată de acestea ca urmare a decesului tatălui lor. Instanţa a stabilit o sumă mai mare 
pentru cea de-a doua parte civilă, observând faptul că acesta era în continuarea studiilor, 
fiind student şi ar fi beneficiat din partea tătălui său, dacă acesta ar fi fost în viaţă, de un 
sprijin deosebit.  

Faţă de acţiunea civilă exercitată de partea civilă [...]: 
Din declaraţiile martorilor audiaţi pe latură civilă la solicitarea acestei părţi civile, 

[...] şi [...] şi din înscrisurile depuse la dosar, partea civilă [...] a lucrat ca şi conducător 
auto la [...] începând cu data de 01.06.2007 şi până la data de 16.04.2011, când au încetat 
relaţiile de muncă la această societate din cauza faptului că titularul contractului a fost 
declarat inapt din punct de vedere oftalmologic pentru a conduce autovehicule 
(contractul individual de muncă înregistrat la ITM sub nr.268542/05.06.2007, decizia 
nr.2/16.04.2011, certificat medical din 19.04.2011). 

 La data de 28.08.2012 s-a emis pe numele său certificatul de încadrare în grad de 
handicap 0, în care se menţionează că handicapul este permanent. 

Conform raportului de constatare medico-legală efectuat în cauză şi înscrisurilor 
aflate la dosar, numitul [...] prezenta leziuni traumatice care au putut fi produse prin 
lovire cu şi de corpuri dure în data de 03.01.2011, traumatismul ocular intervenind după 
o intervenţie chirurgicală efectuată în 02.07.2010, în cadrul căreia s-a efectuat transplant 
de cornee la ochiul drept şi agravând leziunile deja existente, concluzionându-se că 
partea civilă a necesitat 45 de zile de îngrijiri medicale. 

În urma traumatismului suferit la ochiul drept prin accident, partea civilă a fost 
internată în Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa în perioada 03.01-10.01.2011 
cu diagnosticul de plagă corneeană cu hernie de membrane, timp în care a fost operat la 
ochiul drept, practicându-se rezecţia irisului şi necesitând ulterior tratament cu 
antibiotice şi antiinflamatoare. 

La data de 10.06.2011, aceeaşi parte civilă a fost supusă unei noi intervenţii 
chirurgicale în cadrul clinicii aparţinând [...] din Oradea, în care i s-a implantat un 
cristalin artificial, intervenţie care a necesitat cheltuieli în cuantum de 1270 euro (consult 
-70 euro şi operaţie 1200 euro, factură fiscală, bon fiscal, dosar latură penală). 

Din declaraţiile martorilor şi înscrisurile de la dosar rezultă că anterior accidentului 
de circulaţie în care a fost implicată, partea civilă avea o viaţă socială obişnuită, având 
diverse relaţii de prietenie, stare de sănătate normală, ulterior a devenit introvertit, 
necomunicativ, manifesta nesiguranţă şi lipsă de încredere în sine, aspecte care au 
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condus, se pare, la o tentativă autolitică, dispoziţie depresivă, incoerenţă ideoverbală, idei 
delirante de culpabilitate, urmate de internarea sa în Clinica de Psihiatrie a Spitalului 
Judeţean Constanţa începând cu 20.12.2011 pentru o perioadă de trei săptămâni, cu 
diagnosticul de tulburare depresivă majoră, episod sever cu elemente psihotice.  

În privinţa prejudiciului material, din probatoriul existent la dosar rezultă că partea 
civilă a efectuat cheltuieli de ordin material cu medicamente atât în perioada spitalizării, 
cât şi ulterior acesteia, cheltuieli de transport cu deplasările la Oradea în vederea 
efectuării de investigaţii, operaţie, controale - toate acestea ridicându-se la suma de 
20000 lei, prin urmare, această sumă va fi acordată părţii civile, cu titlu de daune 
materiale 

Ţînând cont de vârsta părţii civile la data evenimentului rutier - 41 de ani, de faptul 
că ulterior acestuia viaţa de familie şi socială a fost puternic afectată, având repercusiuni 
şi în prezent, cum partea civilă nu mai poate exercita activitatea de şofer profesionist în 
urma handicapului permanent dobândit şi implicit nu mai poate contribui la bunăstarea sa 
şi a familiei sale, având din această pricină sentimente de inutilitate şi neputinţă care l-au 
afectat şi din punct de vedere psihic, instanţa apreciază că acordarea sumei de 50.000 
euro, în echivalent în lei la data plăţii efective, potrivit cursului oficial BNR, cu titlu de 
daune morale, este de natură a oferi părţii civile un confort material şi să suplinească 
suferinţele la care a fost supus. 

Relativ la acţiunea civilă exercitată de partea civilă [...]: 
La momentul producerii accidentului, această parte civilă, în vârstă de 36 de ani, 

conducea autovehiculul în care inculpatul a intrat urmare pierderii controlului direcţiei de 
mers, suferind în urma evenimentului un traumatism toracic cu fractură de coastă şi 
pneumotorax bilateral, fiindu-i pusă viaţa în pericol prin insuficienţă respiratorie acută şi 
necesitând cca.25 de zile de îngrijiri medicale. 

Astfel cum rezultă din declaraţiile celor doi martori, cât şi din înscrisurile depuse 
la dosar, această parte a fost internată în Spitalul Judeţean Constanţa 17 zile, timp în care 
a fost supus unei intervenţii chirurgicale, iar atât în spital, cât şi la domiciliu a efectuat 
cheltuieli cu medicamentele, mâncarea şi transportul în jurul sumei de 10000 lei, motiv 
pentru care această sumă va fi acordată cu titlu de daune materiale. 

Apreciind ca semnificative suferinţele prin care această parte a trecut, neputând 
respira singur, neputându-se mişca în primele zile care au urmat intervenţiei chirurgicale, 
se impune acordarea sumei de 15000 euro, în echivalent în lei la data plăţii efective, 
potrivit cursului oficial BNR, cu titlu de daune morale. 

Trebuie să facă o serie de precizări cu privire la fundamentarea răspunderii civile a 
inculpatului şi a asigurătorului de răspundere civilă. 

Aşa cum a fost expus anterior, pentru autoturismul condus de inculpat, la data 
producerii accidentului de circulaţie, exista un contract de asigurare valabil pentru acea 
dată. 

Potrivit dispoziţiilor art.49 din legea 136/1995, în forma în vigoare la data 
producerii accidentului: „Asigurătorul acordă despăgubiri, în baza contractului de 
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asigurare, pentru prejudiciile de care asiguraţii răspund faţă de terţe persoane păgubite 
prin accidente de autovehicule. 

Potrivit art.50 alin.1 din acelaşi act normativ: „Despăgubirile se acordă pentru 
sumele pe care asiguratul este obligat să le plătească cu titlu de dezdăunare şi cheltuielile 
de judecată persoanelor păgubite prin vătămare corporală sau deces, precum şi prin 
avarierea ori distrugerea de bunuri”.  

  Iar, potrivit art.51 alin.1:” Despăgubirile, astfel cum sunt prevăzute la art. 49 şi 
50, se acordă şi în cazul în care cel care conducea autovehiculul, răspunzător de 
producerea accidentului, este o altă persoană decât asiguratul”. 

Relevant este şi art.54 alin.1: « Despăgubirile se stabilesc în conformitate cu art. 
49 pe baza convenţiei dintre asigurat, persoana păgubită şi asigurător ori, în cazul în care 
nu s-a realizat înţelegerea, prin hotărâre judecătorească.  

   În cazul stabilirii despăgubirii prin hotărâre judecătorească, drepturile 
persoanelor păgubite prin accidente produse de autovehicule aflate în proprietatea 
persoanelor asigurate în România se exercită împotriva asigurătorului de răspundere 
civilă, în limitele obligaţiei acestuia, stabilită în prezentul capitol, cu citarea obligatorie a 
persoanei/persoanelor răspunzătoare de producerea accidentului în calitate de 
intervenienţi forţaţi.”  

Prin urmare,  între asigurat şi asigurător se încheie un contract, în baza căruia 
asigurătorul preia riscul producerii unui prejudiciu de către asigurat sau de un asimilat al 
acestuia şi se obligă să repare acest prejudiciu, în condiţiile prevăzute de lege şi contract,  
dacă asiguratul plăteşte prima de asigurare la care s-a obligat. Răspunderea asigurătorului 
este contractuală şi se naşte prin ivirea situaţiei riscului asigurat şi producerea unui 
prejudiciu şi nu creează a stare de solidaritate între inculpat şi asigurător, în ce priveşte 
despăgubirile civile acordate celor prejudiciaţi. 

Asigurătorul va răspunde potrivit contractului încheiat cu asiguratul său, dar în 
limita plafonului stabilit conform legii, prin ordin al Comisiei de Supraveghere a 
Asigurărilor şi nu în baza temeiului răspunderii civile delictuale, statuat prin dispoziţiile 
art. 998 - 999 Cod civil, iar plafonul maxim se regăseşte înscris chiar pe poliţa de 
asigurare. 

Prin coroborarea normelor invocate mai sus rezultă că în ce priveşte pe asigurător 
se instituie o răspundere civilă alături de inculpat şi nu în solidar cu acesta, iar părţile 
civile exercită drepturile lor direct împotriva asigurătorului, în limitele obligaţiei 
acestuia. 

Evident această răspundere se va angaja numai în condiţiile angajarii în prealabil a 
răspunderii civile a inculpatului. 

Pentru rezolvarea dificultăţii aplicării acestor dispoziţii legale în cadrul procesului 
penal,  Înalta Curte de Justiţie şi Casaţie a stabilit prin decizia dată în interesul legii 
nr.1/28.03.2005 «că societatea de asigurare va participa, în procesul penal, în calitate de 
asigurător de răspundere civilă”. Prin această decizie cu caracter obligatoriu pentru 
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instanţele de judecată, conform art. 414 indice 5 alin.4 Cod proc.pen., asigurătorul de 
răspundere civilă obligatorie a fost atras în procesul penal cu această calitate. 

Prin urmare, inculpatul va răspunde pentru prejudiciul creat părţilor vătămate şi 
civile în temeiul art.998 -999 cod civil, iar asigurătorul va răspunde alături de inculpat în 
temeiul Legii nr.136/1995, în limita plafonului maxim de despăgubiri stabilit prin ordin 
al Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor.  

Prin preluarea riscului producerii unui eveniment cauzator de prejudicii materiale 
şi morale, asigurătorul va plăti în locul inculpatului cuantumul despăgubirilor stabilite de 
instanţă, iar în cazul reparaţia depăşeşte plafonul maxim ceea ce depăşeşte va fi plătit de 
inculpat. 

Instanţa a apreciat că sunt îndeplinite toate condiţiile pentru angajarea răspunderii 
patrimoniale a inculpatului, aşa cum au fost enumerate anterior - existenţa unui 
prejudiciu; existenţa unei fapte ilicite; existenţa unui raport de cauzalitate între fapta 
ilicită şi prejudiciul creat unei persoane; vinovăţia inculpatului. 

Fapta ilicită constă în aceea că inculpatul nu a respectat dispoziţiile legale 
privitoare la desfăşurarea unei activităţi, reglementate prin OUG nr.195/2002 şi prin 
regulamentul de aplicare a acestui act normativ. Prin această faptă cu caracter ilicit a 
provocat un prejudiciu patrimonial şi nepatrimonial părţilor civile,  care trebuie acoperit 
sau ale cărui efecte trebuie înlăturate, pe cât posibil, prin repunerea în situaţia anterioară 
sau prin compensare; legătura de cauzalitate a fost dovedită prin probele administrate, iar 
în ce priveşte vinovăţia, potrivit art. 998 – 999 răspunderea civilă delictuală poate fi 
angajată, chiar şi în condiţiile culpei celei mai simple. 

Răspunderea civilă a inculpatului fiind dovedită, în cauză vor deveni aplicabile 
dispoziţiile Legii 136/1995, iar asigurătorul trebuie obligat, în temeiul răspunderii 
contractuale, să plătească părţilor civile sumele ce le-au fost acordate, cu titlu de 
despăgubiri materiale şi morale, în limita plafonului maxim prevăzut de lege. 

II. Recursul,  cale de atac exercitată sentinţei instanţei de fond 
II.1. Împotriva hotărârii instanţei de fond, în termenul legal, au declarat recurs 

părţile civile [...], [...], [...], [...] şi [...] şi asigurătorul de răspundere civilă [...] Sibiu. 
Prin avocat [...], recurenţii părţi [...], [...], [...], [...] şi [...] au solicitat admiterea 

recursului în ceea ce priveşte latura civilă a cauzei pentru obligarea inculpatului alături 
de asigurătorul de răspundere civilă, la plata în integralitate a despăgubirilor civile 
solicitate cu titlu de daune morale şi daune materiale.  

Recursul asigurătorului a vizat cuantumul exagerat al daunelor morale acordate de 
către prima instanţă, în raport cu principiul proporţionalităţii şi rezonabilităţii. 

II.2. Procedura în recurs este consemnată în încheierea de înregistrare şi redare a 
dezbaterilor din 20.06.13, fiind parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Legislaţie aplicabilă 
Cod procedură penală 
Art. 14 
    Obiectul şi exercitarea acţiunii civile 
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    Acţiunea civilă are ca obiect tragerea la răspundere civilă a inculpatului, precum şi a părţii 
responsabile civilmente. 

    Acţiunea civilă poate fi alăturată acţiunii penale în cadrul procesului penal, prin constituirea 
persoanei vătămate ca parte civilă. 

    Repararea pagubei se face potrivit dispoziţiilor legii civile: 
    a) în natură, prin restituirea lucrului, prin restabilirea situaţiei anterioare săvârşirii infracţiunii, 

prin desfiinţarea totală ori parţială a unui înscris şi prin orice alt mijloc de reparare; 
    b) prin plata unei despăgubiri băneşti, în măsura în care repararea în natură nu este cu putinţă. 
    De asemenea, se acordă despăgubiri băneşti pentru folosul de care a fost lipsită partea civilă. 
    Acţiunea civilă poate avea ca obiect şi tragerea la răspundere civilă pentru repararea 

daunelor morale, potrivit legii civile. 
    Art. 346 
    Rezolvarea acţiunii civile 
    În caz de condamnare, achitare sau încetare a procesului penal, instanţa se pronunţă prin 

aceeaşi sentinţă şi asupra acţiunii civile. 
    Când achitarea s-a pronunţat pentru cazul prevăzut în art. 10 alin. 1 lit. b^1) ori pentru că 

instanţa a constatat existenţa unei cauze care înlătură caracterul penal al faptei sau pentru că lipseşte 
vreunul dintre elementele constitutive ale infracţiunii, instanţa poate obliga la repararea pagubei 
materiale şi a daunelor morale, potrivit legii civile. 

    Nu pot fi acordate despăgubiri civile în cazul când achitarea s-a pronunţat pentru că fapta 
imputată nu există, ori nu a fost săvârşită de inculpat. 

    Instanţa penală nu soluţionează acţiunea civilă când pronunţă achitarea pentru cazul 
prevăzut în art. 10 alin. 1 lit. b) ori când pronunţă încetarea procesului penal pentru vreunul dintre 
cazurile prevăzute în art. 10 alin. 1 lit. f) şi j), precum şi în caz de retragere a plângerii prealabile. 

Cod civil 
art.998 - „orice faptă a omului care cauzează altuia un prejudiciu, obligă pe acela din a cărui 

greşeală s-a cauzat a-l repara” 
art.999 - „omul este responsabil nu numai pentru prejudiciul ce a cauzat prin fapta sa şi din acela 

cauzat prin neglijenţa sau imprudenţa sa.” 
III. Aprecierea Curţii 
Examinând hotărârea prin prisma criticilor formulate de către recurenţi şi din 

oficiu în limitele art.3856 cod procedură penală, Curtea constată: 
Potrivit dispoziţiilor art.14 - art.346 cod procedură penală, art.998 cod civil, 

naşterea atât a dreptului persoanei vătămate 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 persoanelor vătămate constituite părţi civile. 

În cauză, s-au constituit părţi civile: [...] cu suma de 25.000 lei daune materiale şi 
cu suma de 200.000 Euro daunele morale, fiii  victimei [...] şi [...] cu suma de 200.000  
Euro daune morale, partea vătămată  [...], cu suma de 600.000 Euro despăgubiri morale 
şi 60.000 lei daune materiale, partea vătămată [...] cu suma de 30.000 lei daune materiale 
şi cu suma de 200.000 Euro daunele morale. 

Pentru stabilirea cuantumului daunelor morale, instanţa ţine seama de natura 
prejudiciului psihic suferit, întinderea acestuia în timp, intensitatea durerii aşa încât să se 
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asigure o reparaţie echitabilă a suferinţelor produse părţilor civile; ori, este evident că 
raportat la gravitatea leziunilor suferite de cele trei părţi civile [...], [...], [...] concretizate 
în numărul de zile de îngrijiri medicale ce au fost necesare pentru vindecarea acestora, 
tratamentele medicale minuţioase în condiţii de internare, la lipsirea pentru o lungă 
perioadă de posibilitatea de a participa la viaţa socială şi de a se bucura direct şi efectiv 
de binefacerile acestei participări, eforturile pe care trebuie să le facă în urma sechelelor 
rămase după vindecare (corpul nemai fiind acelaşi după o asemenea traumă), sumele de 
15.000 euro (pt. [...]), 70.000 euro (pt. [...]), 50.000 euro (pt. [...]), sunt de natură să 
acopere prejudiciul moral produs părţilor civile, aşa încât nu se impune majorarea 
cuantumului daunelor acordate. 

Mai mult, suma de 70 000 euro, în echivalent în lei la data plăţii efective, potrivit 
cursului oficial BNR, cu titlu de daune morale pentru partea civilă [...] este uşor 
exagerată chiar dacă se are în vedere dublul prejudiciu moral suferit, atât ca urmare a 
traumei suferite în urma accidentul rutier, cât şi ca urmare a suferinţei încercate prin 
pierderea soţului său. 

Fiii victimei, părţile civile [...] şi [...], au suferit o acută durere psihică prin 
pierderea intempestivă a tatălui lor, ireparabilă, dar care se va atenua în timp, pentru care 
au dreptul la o reparaţie echitabilă; suma de 25.000 euro cu titlu de daune morale este de 
natură să compenseze durerea suferită de cei doi fii. Cum nu este un criteriu determinant 
pentru prejudiciul moral suferit de părţile civile [...] şi [...], se impune majorarea 
cuantumului daunelor morale pentru partea civilă [...] la nivelul sumei de 25.000 euro; 
faptul că partea civilă [...] este în continuarea studiilor nu poate diferenţia durere psihică 
suferită de ambii fii prin pierderea tatălui lor. 

În cauză, daunele materiale pentru toate părţile civile s-au acordat pe baza  
înscrisurilor doveditoare, martorilor, niciunul dintre recurenţi nereuşind să probeze 
cuantumul pretenţiilor materiale formulate. 

Prin urmare, recursurile declarate în cauză de către asigurător şi partea civilă [...] 
sunt fondate, vor fi admise, în baza art.38515 pct.2 lit.”d” cod procedură penală, se va 
casa sentinţa atacată şi, rejudecând, se va proceda la reducerea cuantumului daunelor 
morale cuvenite părţii civile [...] la 35.000 euro sau echivalentul în lei la data plăţii -
daune morale, respectiv la majorarea cuantumului despăgubirilor civile de la 15.000 
euro pt. partea civilă [...] la 25.000 euro sau echivalentul în lei la data plăţii - daune 
morale raportat la gravitatea prejudiciului psihic suferit de fiecare.  

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

Criticile formulate de părţile civile [...], [...], [...] şi [...] fiind neîntemeiate, în baza 
art.38515 pct.1 lit.”b” cod procedură penală, se vor respinge recursurile declarate de 
acestea. 

În baza art. 192 alin.2 cod procedură penală, părţile civile [...], [...], [...] şi [...] vor 
fi obligate la plata sumei sumei de câte 350 lei fiecare cheltuieli judiciare către stat. 

Judecător redactor Adriana Ispas 
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          11. Infracţiune de furt calificat. Perseverenţa inculpatului în activitatea 
infracţională. Individualizarea pedepsei. 

  
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. 

Sub aspectul individualizării pedepsei, în raport de criteriile prevăzute de art.72 Cod penal, 
printre care pericolul social concret sporit al faptei - dat de împrejurările comiterii acesteia, pe timp de 
noapte, sustragerea unor bunuri uşor valorificabile, cuantumul pagubei nu tocmai redus, precum şi faţă 
de circumstanţele personale ale inculpatului - fără a avea ocupaţii care să îi asigure venituri licite 
pentru existenţă, aflat în stare de recidivă, pedeapsa de 2 ani închisoare aplicată inculpatului este de 
natură să răspundă sentimentelor opiniei publice de indignare, frustrare, insecuritate, dar şi să asigure 
prevenţia generală şi reeducarea sa. 

Faţă de perseverenţa recurentului inculpat în activitatea infracţională şi îndeosebi în cea 
împotriva patrimoniului, în condiţiile în care a fost condamnat anterior pentru săvârşirea unor fapte de 
acelaşi gen, pedeapsa anterioară cu aplicarea art. 81 Cod penal neatingându-şi scopul de 
reeducare/reintegrare a inculpatului care a comis o nouă infracţiune în termenul de încercare, se 
impune reindividualizarea pedepsei deoarece pentru pedeapsa rezultantă, prin aplicarea art.83 cod 
penal, nu se poate dispune o nouă suspendare a executării în condiţiile art. 861 Cod penal; a proceda 
altfel ar conduce la lipsirea de eficienţă a dispoziţiilor art. 83 Cod penal referitor la revocarea 
suspendării şi executarea integrală a pedepsei anterioare.  

 
Art. 37, 72, 83, 86^1 Cod penal 

Art. 208, 209 Cod penal 
Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nr.1/2001 

 
Procedura 
Parchetul de pe lângă Judecătoria Tulcea a declarat recurs împotriva sentinţei 

penale nr.350 din data de 19.03.2013 pronunţată în dosarul penal nr.4145/327/2012, de 
Judecătoria Tulcea cu privire la individualizarea pedepsei aplicată inculpatului [...] 
întrucât prima instanţă a dispus în mod greşit, în baza art.861 alin.1 cod penal, 
suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei rezultante de 3 ani închisoare, fapta 
dedusă judecăţii fiind săvârşită în termenul de încercare al pedepsei la care a fost 
condamnat anterior, sens în care s-a pronunţat şi Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie prin 
Decizia nr.1/2001. 

A. În fapt 
I. Circumstanţele cauzei 
I.1. Actul de sesizare a instanţei de fond 
Prin rechizitoriul nr.258/P/2012 din data de 20.06.2012, înregistrat pe rolul 

Judecătoriei Tulcea la aceeaşi dată sub număr unic de dosar nr.4145/327/2012 din 
21.06.2012, Parchetul de pe lângă Tribunalul Tulcea a dispus punerea în mişcare a 
acţiunii penale şi trimiterea în judecată în stare de libertate a inculpatului [...] pentru 
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comiterea infracţiunii de „furt calificat” prev. de art.208 alin.1 – art.209 alin.1 lit.e,g,i) 
cod penal, cu aplicarea dispoziţiilor art.37 lit.a) cod penal prin aceea că în noaptea de 
23/24.04.2011, în jurul orelor 0200, în timp ce se afla în cartierul …, pe strada C., fiind 
sub influenţa băuturilor alcoolice, a forţat portiera dreapta faţă a unui autoturism marca 
Alfa Romeo, de unde a sustras un bloc de lumini, radiocasetofonul, iar din portbagaj, 
roata de rezervă şi o trusă de scule. 

Probele administrate în faza de urmărire penală sunt:declaraţiile părţii vătămate 
[...], procesul-verbal de cercetare la faţa locului, planşa foto, raportul de constatare 
tehnico-ştiinţifică coroborate cu declaraţiile inculpatului care a recunoscut săvârşirea 
faptei. 

I.2. Măsuri procesuale dispuse în cursul urmăririi penale 
Prin rezoluţia din data de 23.11.11 a Poliţiei Mun.Tulcea, confirmată de către 

procuror la aceeaşi dată, s-a început urmărirea penală împotriva inculpatului [...] pentru 
comiterea infracţiunii de „furt calificat” prev. de art.208 alin.1 – art.209 alin.1 lit.e,g,i) 
cod penal. 

Prin rezoluţia nr.258/P/2012 din data de 02.05.12, cauza a fost preluată conform 
art.209 alin.41 cod procedură penală de către Parchetul de pe lângă Tribunalul Tulcea. 

La data de 21.05.2012, s-a procedat de către procuror, în prezenţa dnei apărător 
ales, la prezentarea materialului de urmărire penală, prilej cu care inculpatul a recunoscut 
şi regretat comiterea faptei, nu a avut obiecţiuni cu privire la modul în care i s-a prezentat 
materialul de urmărire penală, fără a solicita noi probatorii. 

Pe parcursul urmăririi penale, inculpatul [...] a fost asistat de avocat ales [...], 
conform delegaţiei de la dosar seria 012753 nr.161/2011. 

I.3. Procedura în faţa instanţei de fond 
În cursul judecăţii, inculpatul a beneficiat de asistenţă juridică calificată, fiind 

asistat de avocat ales [...]. 
În şedinţa de judecată din data de 06.03.2013, inculpatul a solicitat judecata 

potrivit art.3201 cod procedură penală, a recunoscut în totalitate săvârşirea infracţiunii 
reţinute în sarcina sa în actul de sesizare, solicitând să nu se mai administreze alte probe 
în faţa instanţei, ci judecata să se realizeze în baza probelor administrate în faza de 
urmărire penală, pe care a arătat că le cunoaşte, însuşindu-şi-le. 

I.4. Hotărârea primei instanţe 
Având în vedere declaraţiile inculpatului şi probele administrate în cauză în faza 

de urmărire penală, din care rezultă că fapta sa este determinată, sunt suficiente date cu 
privire la persoana sa pentru a permite individualizarea pedepsei, instanţa a admis 
cererea inculpatului de a se judeca conform art.3201 cod procedură penală privind 
judecata în cazul recunoaşterii vinovăţiei şi, prin sentinţa penală nr.350 din data de 
19.03.2013 pronunţată în dosarul penal nr.4145/327/2012, Judecătoria Tulcea a hotărât: 

„În baza art.208 alin.1 – art.209 alin.1 lit.e, g, i) cod penal, cu aplicarea 
dispoziţiilor art.37 lit.a) cod penal, art.3201 alin.7 cod procedură penală, condamnă pe 
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inculpatul [...], la o pedeapsă de 2 (doi) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de 
„furt calificat”. 

În baza art.71 cod penal, interzice inculpatului exercitarea drepturilor prevăzute 
de art.64 alin.1 lit.a) teza a II-a şi lit.b cod penal. 

În temeiul art.83 cod penal, revocă suspendarea condiţionată a executării 
pedepsei aplicată prin sentinţa penală nr.43/24.02.2010 pronunţată de Judecătoria 
Babadag în dosar nr.188/179/2010 şi dispune executarea în întregime a acestei pedepse, 
cumulând-o cu pedeapsa aplicată de 2 ani inchisoare. 

Inculpatul execută pedeapsa rezultantă de 3 ani închisoare. 
În baza art.71 cod penal şi al art.3 din Protocolul adiţional al Convenţiei 

Europene a Drepturilor Omului, interzice inculpatului exerciţiul drepturilor prevăzute de 
art.64 lit.a teza a II-a cod penal, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în 
funcţii elective publice precum şi cele prevăzute la art.64 lit.b cod penal, respectiv 
dreptul de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat,  pe durata pedepsei. 

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

Dispune ca pe durata termenului de încercare, inculpatul [...] 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. 
In temeiul dispozitiilor art.863 alin.3 cod penal, dispune ca inculpatul [...] să 

desfăşoare o activitate neremunerată în folosul comunităţii pe o durata de 100 de ore în 
cadrul Atelierului MFC Tulcea sau altă locaţie stabilită de Serviciul de Probaţiune de pe 
lângă Tribunalul Tulcea. 

În temeiul art.359 alin.1 cod procedură penală, atrage atenţia inculpatului asupra 
dispoziţiilor prevăzute de art.864 raportat la art.83-84 cod penal a a căror nerespectare are 
ca urmare revocarea suspendării. 

În baza art.71 alin.5 cod penal, suspendă executarea pedepselor accesorii, pe 
durata suspendării condiţionate sub supraveghere a executării pedepsei. 

Respinge acţiunea civilă promovată de partea vătămată constituită parte civilă, ca 
neîntemeiată.  

In temeiul dispozitiilor art.118 lit.e cod penal, dispune confiscarea bunurilor care 
nu servesc la despăgubirea părţii vătămate aflate la camera de corpuri delicte a IPJ 
Tulcea, conform dovezii seria …. 
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În baza art.191 alin.1 cod procedură penală, obligă inculpatul la plata sumei de 500 
lei cheltuieli judiciare avansate de stat din care 200 lei cheltuieli judiciare in faza de 
judecata [50 lei onorariul diminuat al avocatului din oficiu în faza de judecată, (av. …)] 
şi 300 lei, cheltuieli judiciare din faza de urmărire penală.”  

Pe baza probelor administrate în cursul urmăririi penale şi însuşite de către 
inculpat, instanţa a stabilit următoarea situaţie de fapt: 

În noaptea de 23/24.04.2011, în jurul orelor 0200, inculpatul [...], în timp ce se afla 
în cartierul …, pe strada C., fiind sub influenţa băuturilor alcoolice, a văzut un 
autoturism marca Alfa Romeo, pe care s-a hotărât să-l spargă şi să sustragă mai multe 
bunuri din acesta. Pentru a pune în practică rezoluţia infracţională, a forţat portiera 
dreapta faţă a autoturismului care i-a atras atenţia şi a sustras un bloc de lumini, 
radiocasetofonul, iar din portbagaj, roata de rezervă şi o trusă de scule. 

Fapta inculpatului [...], care în noaptea de 23/24.04.2011, în jurul orelor 0200, a 
forţat portiera dreapta faţă a unui autoturism marca Alfa Romeo, de unde a sustras mai 
multe bunuri, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de „furt calificat în dauna 
avutului privat”, întrunind elementele constitutive ale infracţiunii prevăzute şi pedepsite 
de art.208 alin. 1 – art.209 alin.1 lit.e, g, i cod penal urmând să atragă răspunderea penală 
a acestuia. 

Sub aspectul laturii obiective, fapta inculpatului s-a realizat prin elementul 
material al infracţiunii prev. de art.208 alin. 1 – art.209 alin.1 lit.e,g,i cod penal care 
constă în luarea fără drept a unor bunuri din posesia sau detenţia altei persoane, urmarea 
imediată a faptei constând în starea de pericol pentru siguranţa si integritatea 
patrimoniului persoanei. Legătura de cauzalitate, ca element al conţinutului infracţiunilor 
rezultă din însăşi săvârşirea faptei.  

Sub aspectul laturii subiective, inculpatul a săvârşit infracţiunea cu intenţie directă, 
în accepţiunea art. 19 pct.1 lit.a cod penal, având reprezentarea faptei sale şi a pericolului 
social, urmărind producerea rezultatului. 

Stabilind vinovăţia şi responsabilitatea inculpatului, instanţa a dispus condamnarea 
acestuia, făcând aplicarea art.83 şi art.37 lit.a) cod penal raportat la comiterea prezentei 
fapte în termenul de încercare pentru o pedeapsă anterioară cu suspendare condiţionată a 
executării, dar a aprciat că sunt întrunite condiţiile aplicării art.861 cod penal, nefiind 
cazul indicat prin Decizia nr.1/2001 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. 

  
B. Legislaţie relevantă 
Cod penal 

Art.208 
   Furtul 

    Luarea unui bun mobil din posesia sau detenŃia altuia, fără consimŃământul acestuia, în scopul de a şi-l 
însuşi pe nedrept, se pedepseşte cu închisoare de la unu la 12 ani. 
    Se consideră bunuri mobile şi orice energie care are o valoare economică, precum şi înscrisurile. 
    ……. 

    Art.209 
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    Furtul calificat 
    (1) Furtul săvârşit în următoarele împrejurări: 
    a) de două sau mai multe persoane împreună; 
    … 
    g) în timpul nopŃii; 
    …. 
    i) prin efracŃie, escaladare sau prin folosirea fără drept a unei chei adevărate ori a unei chei mincinoase, 

se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 15 ani.. 
    ….. 
Art.37 
Recidiva în cazul persoanei fizice 
Există recidivă pentru persoana fizică în următoarele cazuri: 

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

 
……… 
 
Art.72 
    Criteriile generale de individualizare 
    (1) La stabilirea şi aplicarea pedepselor se Ńine seama de dispoziŃiile părŃii 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.. 

…… 
Art.83 
    Revocarea în cazul săvârşirii unei infracŃiuni 
    Dacă în cursul termenului de încercare cel condamnat a săvârşit din nou o infracŃiune, pentru care 

s-a pronunŃat o condamnare definitivă chiar după expirarea acestui termen, instanŃa revocă suspendarea 
condiŃionată, dispunând executarea în întregime a pedepsei, care nu se contopeşte cu pedeapsa aplicată 
pentru noua infracŃiune. 

……. 
Art.86^1 
    CondiŃiile de aplicare a suspendării executării pedepsei sub supraveghere 
    InstanŃa poate dispune suspendarea executării pedepsei aplicate persoanei fizice sub supraveghere, 

dacă sunt întrunite următoarele condiŃii: 
    a) pedeapsa aplicată este închisoarea de cel mult 4 ani; 
    b) infractorul nu a mai fost condamnat anterior la pedeapsa închisorii mai mare de un an, afară de 

cazurile când condamnarea intră în vreunul dintre cazurile prevăzute în art. 38; 
  c) se apreciază, Ńinând seama de persoana condamnatului, de comportamentul său după comiterea 

faptei, că pronunŃarea condamnării constituie un avertisment pentru acesta şi, chiar fără executarea 
pedepsei, condamnatul nu va mai săvârşi infracŃiuni. 

…… 

 
II. Recursul,  cale de atac exercitată sentinţei instanţei de fond 
II.1. Împotriva hotărârii instanţei de fond, în termenul legal, Parchetul de pe lângă 

Judecătoria Tulcea a declarat recurs cu privire la individualizarea pedepsei aplicată 
inculpatului [...] întrucât prima instanţă a dispus în mod greşit, în baza art.861 alin.1 cod 
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penal, suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei rezultante de 3 ani închisoare, 
fapta dedusă judecăţii fiind săvârşită în termenul de încercare al pedepsei la care a fost 
condamnat anterior, sens în care s-a pronunţat şi Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie prin 
Decizia nr.1/2001. 

II.2. Procedura în recurs este consemnată în practicaua prezentei hotărâri. 
Inculpatul a beneficiat de asistenţă juridică calificată, fiind asistat de av. [...], în 

substituirea apărătorului desemnat din oficiu [...], în baza delegaţiei pentru asistenţă 
juridică obligatorie nr.2909/2013 emisă de Baroul Constanţa. 

III. Aprecierea Curţii 
Examinând legalitatea şi temeinicia sentinţei recurată, prin prisma criticilor 

formulate de recurentul inculpat şi din oficiu în limitele art.3856 cod procedură penală, 
Curtea constată recursul nefondat 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, art.21 Constituţie. 

În cauză, inculpatul [...] a dispus de timpul şi înlesnirile necesare pregătirii 
apărării, a beneficiat de asistenţă juridică calificată în fazele procesuale desfăşurate până 
în prezent (urmărire penală, fond) şi a avut efectiv posibilitatea administrării pe 
parcursul procesului, în şedinţe publice, atât a probelor acuzării - martori, înscrisuri, 
examinări tehnico-ştiinţifice cât şi a probelor apărării - audierea sa, martori, înscrisuri 
privind circumstanţele personale, la cererea sa aplicându-se procedura simplificată prev. 
de art. 3201 alin.7 cod procedură penală, renunţând la cercetarea judecătorească şi 
principiile ce stau la baza procesului penal în faţa instanţei, fiind respectate garanţiile şi 
drepturile procesuale.În recurs, recurentul inculpat nu s-a prezentat. 

Sub aspectul acţiunii penale (necriticată de părţi sau procuror), pe baza probelor 
administrate numai în cursul urmăririi penale având în vedere recunoaşterea vinovăţiei 
de către inculpat care a solicitat judecata conform art.320¹ cod procedură penală - 
declaraţiile părţii vătămate [...], procesul-verbal de cercetare la faţa locului, planşa foto, 
raportul de constatare tehnico-ştiinţifică, declaraţiile inculpatului, rezultă că în noaptea 
de 23/24.04.2011, în jurul orelor 0200, în timp ce se afla în cartierul …, pe strada C., fiind 
sub influenţa băuturilor alcoolice, inculpatul [...] a forţat portiera dreapta faţă a unui 
autoturism marca Alfa Romeo şi a sustras un bloc de lumini, radiocasetofonul, iar din 
portbagaj, roata de rezervă şi o trusă de scule, cauzând un prejudiciu în sumă de 300 lei, 
faptă ce întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de „furt calificat” prev. de 
art.208 alin.1- art.209 alin.1 lit.e, g şi i) din codul penal, cu aplicarea art.37 lit.a) cod 
penal. 

Sub aspectul individualizării pedepsei, în raport de criteriile prevăzute de art.72 
cod penal, printre care pericolul social concret sporit al faptei - dat de împrejurările 
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comiterii acesteia, pe timp de noapte, sustragerea unor bunuri uşor valorificabile, 
cuantumul pagubei nu tocmai redus, precum şi faţă de circumstanţele personale 
inculpatului - fără a avea ocupaţii care să îi asigure venituri licite pentru existenţă, aflat 
în stare de recidivă, pedeapsa de 2 ani închisoare aplicată inculpatului este de natură să 
răspundă sentimentelor opiniei publice de indignare, frustrare, insecuritate, dar şi să 
asigure prevenţia generală şi reeducarea sa. 

Faţă de perseverenţa recurentului inculpat în activitatea infracţională şi îndeosebi 
în cea împotriva patrimoniului, în condiţiile în care a fost condamnat anterior pentru 
săvârşirea unor fapte de acelaşi gen, pedeapsa anterioară cu aplicarea art.81 cod penal 
neatingându-şi scopul de reeducare/reintegrare a inculpatului care a comis o nouă 
infracţiune în termenul de încercare, se impune reindividualizarea pedepsei deoarece 
pentru pedeapsa rezultantă, prin aplicarea art.83 cod penal, nu se poate dispune o nouă 
suspendare a executării în condiţiile art.861 cod penal; a proceda altfel ar conduce la 
lipsirea de eficienţă a dispoziţiilor art.83 cod penal referitor la revocarea suspendării şi 
executarea integrală a pedepsei anterioare. De altfel, dispoziţiile art.861 lit.b) cod penal 
se referă la pedeapsa închisorii, nu la cea pentru care se dispusese suspendarea şi în 
termenul căreia de încercare inculpatul a comis o nouă faptă. 

Prin urmare, criticile formulate de către procuror sunt întemeiate şi, recursul fiind 
fondat, în baza art.38515 pct.2 lit. „d” cod procedură penală, va fi admis, se va casa 
hotărârea atacată şi rejudecând, se va înlătura aplicarea art.861 şi urm. cod penal, art.71 
alin. 5 cod penal, inculpatul [...] urmând să execute pedeapsa rezultantă de 3 ani 
închisoare în regim de detenţie potrivit art.57 cod penal. 

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

Potrivit art.189 cod procedură penală, a Protocolului încheiat la 26.11.2008 între 
Ministerul justiţiei şi Uniunea Naţională a Barourilor din România, onorariul în cuantum 
de 200 lei pentru av. [...] care a asigurat asistenţa juridică din oficiu se va plăti din 
fondurile Ministerului Justiţiei. 

Dosar nr. 4145/327/2012 
Decizia penală nr. 475/P/20.06.2013 

Judecător redactor Adriana Ispas 
 
          12. Tentativă la omor calificat. Recidivă. Recunoaşterea vinovăţiei şi aplicarea 
procedurii simplificate.  

  
Pe baza probelor administrate numai în cursul urmăririi penale, având în vedere recunoaşterea 

vinovăţiei de către inculpat, care a solicitat judecata conform art.320¹ cod procedură penală, rezultă că 
la data de la data de 03.12.2012, în jurul orei 2230, pe fondul unei stări conflictuale spontane, 
inculpatul i-a aplicat părţii vătămate mai multe lovituri cu un cuţit, cauzându-i leziuni traumatice care 
au necesitat 15-17 zile de îngrijiri medicale, faptă ce întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii 
de „tentativă omor calificat” prev. de art. 20-art.174-art.175 lit.i) Cod penal. 
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 Potrivit art.5 pct.1 lit.c) din Convenţia Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului şi 
Libertăţilor Fundamentale, referitor la cazurile de excepţie în care o persoană poate fi lipsită de 
libertate, apelantul inculpat a fost, iniţial, arestat în vederea aducerii sale în faţa autorităţilor judiciare 
competente, existând motive verosimile de a bănui că a săvârşit o infracţiune. 
 Ulterior, măsura arestării a fost menţinută pe baza condamnării pronunţată de un tribunal 
competent (art.5 pct.1 lit.a) Convenţie), respectiv în temeiul condamnării inculpatului la pedeapsa 
principală de 5 ani închisoare, pentru infracţiunea mai sus indicată. 

Referitor la individualizarea pedepsei, potrivit criteriilor prev. de art.72 Cod penal, printre care 
şi pericolul social concret în cauză al faptei dat de manifestarea violentă a inculpatului, lovirea 
victimei cu cuţitul, producându-i leziuni în zone vitale cu un corp apt să producă moartea, chiar dacă 
numărul de zile de îngrijiri medicale nu este ridicat, de atitudinea inculpatului ulterior comiterii faptei, 
care a părăsit zona, prezentându-se la poliţie doar a doua zi, fără să-şi pună problema de a oferi un 
ajutor victimei, de circumstanţele personale ale inculpatului - cu antecedente penale - fiind recidivist, 
pedeapsa de 5 ani închisoare este de natură să asigure prevenţia generală, reeducarea inculpatului, să 
dea o minimă satisfacţie opiniei publice profund marcată de asemenea fapte violente, săvârşite mai ales 
în loc public. 

Cum de la data pronunţării condamnării nu au apărut date care să atenueze periculozitatea 
faptei sau inculpatului, împrejurări care să constituie circumstanţe atenuante conform art.74 cod penal, 
nu se poate proceda la reindividualizarea pedepsei în sensul reducerii cuantumului acesteia stabilit 
spre minimul prevăzut de textul incriminator urmare a aplicării art.320¹ Cod procedură penală ca 
urmare a recunoaşterii vinovăţiei. 
 

Art.20 Cod penal raportat la art.174-art.175 lit.(i) Cod penal 
Art.3201 alin.7 cod procedură penală 

Art.5 pct.1 lit.c) din CEDO 
 

Procedura  
Inculpatul [...] a declarat apel împotriva sentinţei penale nr.120 din data de 12 

martie 2013, în dosarul penal nr.1119/118/2013, pronunţată de Tribunalul Constanţa. 
Apelantul inculpat a invocat greşita individualizare a pedepsei aplicate raportat la 

circumstanţele săvârşirii faptei şi circumstanţele personale. 
 
În fapt 
I.Circumstanţele cauzei 
 
I.1. Actul de sesizare a instanţei de fond 
Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa nr.1842/P/2012 din 

30 ianuarie 2013, inculpatul [...] a fost trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de 
„tentativă la omor calificat” prev. de art.20 cod penal raportat la art.174-art.175 lit.(i) cod 
penal. 

Prin actul de inculpare, s-a reţinut în fapt: 
La data de 03.12.2012, în jurul orelor 2230, pe fondul unei stări conflictuale 

spontane ce a avut loc în complexul locativ [...] din Mun.Constanţa, inculpatul [...] i-a 
aplicat părţii vătămate [...] mai multe lovituri cu un cuţit, cauzându-i leziuni traumatice în 
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zone vitale ale corpului, ce au necesitat 15 zile de îngrijiri medicale fără a-i pune viaţa în 
primejdie. 

Probele administrate în faza de urmărire penală sunt:procesul–verbal de cercetare 
la faţa locului şi planşa foto, declaraţiile părţii vătămate [...], procesul–verbal de 
confruntare dintre inculpatul [...] şi partea vătămată [...], declaraţiile martorilor [...], [...], 
[...], declaraţiile inculpatului [...]. 

 
I.2. Măsuri procesuale dispuse în cursul urmăririi penale 
Prin rezoluţia din 04.12.12, procurorul a început urmărirea penală împotriva 

inculpatului [...] sub aspectul săvârşirii infracţiunii de „tentativă la omor calificat” prev. 
de art.20 Cod penal raportat la art.174 - art.175 lit.(i) Cod penal. 

Prin ordonanţa din aceeaşi dată, procurorul a dispus reţinerea învinuitului [...] 
pentru 24 de ore, începând cu data de 04.12.12, ora 2100. 

Prin ordonanţa din 04.12.12, procurorul a dispus punerea în mişcare a acţiunii 
penale împotriva inculpatului [...] pentru comiterea infracţiunii de „tentativă la omor 
calificat” prev. de art.20 cod penal raportat la art.174 - art.175 lit.(i) Cod penal. 

Prin încheierea de şedinţă nr.197 din 05.12.12, Tribunalul Constanţa a dispus 
arestarea preventivă a inculpatului [...] pe o perioadă de 29 de zile, începând cu data de 
05.12.12 şi până la data de 02.01.13, inclusiv, această măsură fiind prelungită succesiv. 

La data de 24.01.13, s-a procedat de către procuror la  prezentarea materialului de 
urmărire penală, prilej cu care inculpatul a recunoscut şi regretat comoterea faptei. 

 
I.3. Procedura în faţa instanţei de fond 
În cursul judecăţii, inculpatul a beneficiat de asistenţă juridică calificată, fiind 

asistat de av. [...], desemnată din oficiu. 
Prin încheierea de şedinţă din 31.01.13, Tribunalul Constanţa a constatat, în 

temeiul dispoziţiilor art.3001 alin.1 cod procedură penală, legalitatea şi temeinicia 
măsurii arestării preventive a inculpatului [...], iar în baza dispoziţiilor art.3001 alin.(3) 
cod procedură penală, a menţinut măsura arestării preventive luată faţă de inculpat. 

În faza de judecată, s-au administrat următoarele mijloace de probă: audierea 
inculpatului [...] care a solicitat judecarea cauzei în procedura recunoaşterii vinovăţiei, 
prev. de art.3201 cod procedură penală, înscrisuri în circumstanţiere. 

În şedinţa de judecată din data de 05.03.13, inculpatul a solicitat judecata potrivit 
art.3201 cod procedură penală, a recunoscut în totalitate săvârşirea infracţiunii reţinute în 
sarcina sa în actul de sesizare, solicitând să nu se mai administreze alte probe în faţa 
instanţei, ci judecata să se realizeze în baza probelor administrate în faza de urmărire 
penală, pe care a arătat că le cunoaşte, însuşindu-şi-le. 

 
I.4. Hotărârea primei instanţe 
Având în vedere declaraţiile inculpatului şi probele administrate în cauză în faza de 

urmărire penală, din care rezultă că fapta sa este determinată, sunt suficiente date cu 
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privire la persoana sa pentru a permite individualizarea pedepsei, instanţa a admis cererea 
inculpatului de a se judeca conform art.3201 cod procedură penală privind judecata în 
cazul recunoaşterii vinovăţiei şi, prin sentinţa penală nr.120 din data de 12 martie 2013, în 
dosarul penal nr.1119/118/2013,  Tribunalul Constanţa a hotărât: 

„În baza art.20 cod penal raportat la art.174-art.175 lit.(i) cod penal cu aplicarea 
art.37 lit.b) cod penal şi a art.3201 cod procedură penală, condamnă pe inculpatul [...], 
recidivist, pentru săvârşirea infracţiunii de „tentativă la omor calificat” la pedeapsa de 5 
ani închisoare şi 3 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a 
II-a şi b cod penal. 

Pedeapsa principală va fi executată în regim de detenţie, conform art.57 cod penal. 
În baza art.71 Cod penal, interzice inculpatului, pe durata executării pedepsei, 

exerciţiul drepturilor prevăzute de art.64 lit.a) teza a II-a şi lit.b) cod penal. 
În baza art.350 alin.1 Cod procedură penală, menţine starea de arest a inculpatului 

[...]. 
În baza art.88 cod penal, scade din durata pedepsei pronunţate perioada reţinerii şi 

arestării preventive, începând cu data de 04.12.2012 la zi. 
Ia act ca partea vătămată [...]  nu a formulat pretenţii civile. 
În baza art.14 şi art.346 cod procedură penală raportat la art.1357-art.1382 cod 

civil, obligă inculpatul [...] la plata sumei de 697,32 lei, către Spitalul Clinic Judeţean 
Constanta, reprezentând cheltuielile de spitalizare ocazionate de internarea părţii 
vătămate [...]. 

În baza art.191alin.1 cod procedură penală, obligă pe inculpatul [...]  la plata sumei 
de  1400 lei, reprezentând cheltuieli judiciare avansate de stat. 

In baza art.189 cod procedură penală, dispune avansarea din fondurile Ministerului 
Justiţiei in favoarea Baroului Constanta a sumei de 300 lei, onorariu apărător din oficiu, 
pentru dna avocat [...] si 400 lei pentru domnul avocat [...], din faza de urmărire penală.” 

Pe baza probelor administrate în cursul urmăririi penale şi însuşite de către 
inculpat, instanţa a stabilit următoarea situaţie de fapt: 

La data de 03.12.20l2 atât partea vătămată, cât şi inculpatul, fiind locatari ai 
Complexului Locativ [...] de pe strada [...] din mun. Constanţa, stând pe aceeaşi scară, au 
intrat în stare conflictuală.  

În jurul orelor 22,30-23,00 partea vătămată [...] a constatat la un moment dat teama 
copiilor săi minori din pricina zgomotelor produse in locuinţa vecinului său, respectiv a 
inculpatului [...], s-a deplasat la acesta şi pe fondul reproşurilor făcute, între cei doi s-a 
ivit starea conflictuală. 

Astfel, partea vătămată şi inculpatul s-au retras în holul scării blocului, unde şi-au 
adresat cuvinte injurioase şi indecente, s-au lovit reciproc, iar la un moment dat, 
inculpatul s-a retras în apartamentul său, de unde s-a înarmat cu un cuţit de bucătărie, a 
revenit în scara blocului şi i-a aplicat victimei un număr de trei lovituri, dintre care două 
la nivelul feţei şi una în regiunea axilară stânga, loc unde a şi abandonat cuţitul ce a 
rămas fixat în articulaţia umărului stâng. 
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Martor ocular la exercitarea agresiunii asupra victimei a fost [...]. 
Inculpatul, după agresionarea victimei, a fugit de la faţa locului, ascunzându-se 

până a doua zi, în jurul orelor 17,00 când s-a prezentat în faţa autorităţilor. 
În urma înjunghierii, fiind sesizate autorităţile, victima a fost internată în Spitalul 

Clinic Judeţean de urgenţă Constanţa, fiind diagnosticată cu plagă înjunghiată regiunea 
axilară-stânga, cuţit fixat în articulaţia umărului stâng, cu secţiune musculo-aponevrotică 
şi interesare pectorală şi plăgi înjunghiate faciale penetrante în cavitatea bucală cu 
interesare gingivală. 

De precizat faptul că medicul specialist a intervenit pentru extragerea cuţitului, 
întrucât vârful lamei a fost fixat în elementele osteo-articulare ale umărului stâng, iar 
după extragerea cuţitului s-a constatat o sângerare difuză din plagă, fără ca pachetul 
vascular axilar şi branhial să fie atins. 

Totodată, s-a constatat că acest cuţit era în lungime totală de 22 cm, lama în 
lungime de 12 cm, cu o lăţime la nivelul prăselelor, de 2 cm. 

Procedându-se la examinarea victimei de către medicul legist, s-a constatat că [...] 
prezintă leziuni traumatice prin lovire cu corp dur tăietor-înţepător, posibil cuţit, necesită 
circa 15 zile de îngrijiri medicale, nu i-a fost pusă viaţa în primejdie, poziţia ipotetică a 
agresorului în momentul agresiunii fiind situată în faţa victimei. 

Având în vedere faptul că inculpatul în declaraţia sa din faza de urmărire penala a 
motivat că ar fi fost atacat de către victimă, cu un cuţit, împreună cu alte trei persoane, a 
fost supus şi acesta unei examinări medico-legale, stabilindu-se că prezintă leziuni 
traumatice exclusiv la nivelul mâinii drepte, ce au putut fi produse prin lovire cu sau de 
corpuri dure cu suprafaţă neregulată (rugoasă) şi lovire cu sau de un corp tăietor la 
nivelul degetului index drept, necesitând 5-6 zile de îngrijiri medicale, fără a surveni 
vreo urmare prev. de art.182 Cod penal din analiza materialului probator de la dosarul 
cauzei şi al interpretării concluziilor provizorii în urma analizei cu medicul legist, rezultă 
că plaga tăiată prezentată de inculpatul [...], având în vedere locul producerii acesteia, 
poate fi rezultatul autovătămării în momentul înjunghierii victimei şi al abandonării 
cuţitului în corpul acesteia. 

Sub aspectul încadrării juridice, fapta inculpatului [...], care la data de 
03.12.2012, în jurul orei 2230, pe fondul unei stări conflictuale spontane, ce a avut loc în 
complexul locativ [...] din Mun. Constanta, i-a aplicat părţii vătămate [...] mai multe 
lovituri cu un cuţit, cauzându-i leziuni traumatice în zone vitale ale corpului-faţă, 
hemitorace, ce au necesitat 15 zile de îngrijiri medicale, întruneşte elementele 
constitutive ale infracţiunii de „tentativă de omor calificat” prevăzută de art.20 cod 
penal-art.174 alin.1, art.175 lit.i) cod penal. 

Întrucât inculpatul [...] a mai fost anterior condamnat la o pedeapsă de 3 ani 
închisoare, aplicată prin sentinţa penală nr.1236/10.11.2009 a Judecătoriei Constanţa, 
definitivă prin decizia penală nr.523/14.12.2009 a Tribunalului Constanta, pedeapsă ce a 
fost executată în perioada 28.05.2009 şi până la data de 27.05.2012, când a fost liberat la 
termen, nu va fi reţinută doar împrejurarea că inculpatul este cunoscut cu antecedente 
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penale, aşa cum s-a menţionat în rechizitoriu, ci chiar starea de recidivă postexecutorie 
prevăzută de art.37 lit.b cod penal, care nu reprezintă o schimbare a încadrării juridice, 
însă a fost avută în vedere la soluţionarea cauzei. 

 
II. Apelul,  cale de atac exercitată împotriva sentinţei de condamnare 
II.1. Împotriva hotărârii instanţei de fond, în termenul legal, inculpatul [...] a 

declarat apel cu privire la individualizarea pedepsei, solicitând reducerea cuantumului 
pedepsei aplicate raportat la vârsta sa. 

II.2. Procedura în apel este consemnată în încheierea de înregistrare şi redare a 
dezbaterilor din 09.05.13, parte integrantă a prezentei hotărâri. 

 
III. Aprecierea Curţii 
Examinând hotărârea prin prisma criticilor formulate de către inculpat şi din 

oficiu, în limitele art.371 alin.(2) Cod procedură penală, Curtea constată apelul nefondat 
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 şi cu o durată rezonabilă, 
cu respectarea exigenţelor prevăzute art.6 din Convenţia pentru apărarea drepturilor 
omului şi a libertăţilor fundamentale şi art.21 din 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 inculpatul [...] a dispus de timpul şi 
înlesnirile necesare pregătirii apărării, a beneficiat de asistenţă juridică calificată şi a avut 
efectiv posibilitatea administrării pe parcursul procesului, în şedinţe publice, atât a 
probelor acuzării- martori, înscrisuri, examinări medico-legale cât şi a probelor apărării-
audierea sa, martori, înscrisuri privind circumstanţele personale, la cererea sa aplicându-
se procedura simplificată prev. de art.3201 alin.7 cod procedură penală, renunţând la 
cercetarea judecătorească şi principiile ce stau la baza procesului penal în faţa instanţei. 

Sub aspectul acţiunii penale (necriticată de către procuror sau apelant), pe baza 
probelor administrate numai în cursul urmăririi penale având în vedere recunoaşterea 
vinovăţiei de către inculpat care a solicitat judecata conform art.320¹ cod procedură 
penală- procesul-verbal de cercetare la faţa locului cu planşa foto, procese verbale de 
confruntare, raportul de constatare medico-legală nr.568/A1 agresiuni/2012/23.01.13, 
declaraţiile părţii vătămate [...] şi ale martorilor [...], [...], [...], declaraţiile inculpatului, 
rezultă că la data de la data de 03.12.2012, în jurul orei 2230, pe fondul unei stări 
conflictuale spontane, ce a avut loc în complexul locativ [...] din Mun.Constanta, 
inculpatul [...] i-a aplicat părţii vătămate [...] mai multe lovituri cu un cuţit, cauzându-i 
leziuni traumatice care au necesitat 15-17 zile de îngrijiri medicale, faptă ce întruneşte 
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elementele constitutive ale infracţiunii de „tentativă omor calificat” prev. de art. 20-
art.174-art.175 lit.i) cod penal. 

Referitor la individualizarea pedepsei, potrivit criteriilor prev. de art.72 Cod penal 
printre care şi pericolul social concret în cauză al faptei dat de manifestarea violentă a 
inculpatului, lovirea victimei cu cuţitul, producându-i leziuni în zone vitale cu un corp 
apt să producă moartea, chiar dacă numărul de zile de îngrijiri medicale nu este ridicat, 
de atitudinea inculpatului ulterior comiterii faptei, care a părăsit zona, prezentându-se la 
poliţie doar a doua zi, fără să-şi pună problema de a oferi un ajutor victimei, de 
circumstanţele personale ale inculpatului - cu antecedente penale, fiind recidivist, 
pedeapsa de 5 ani închisoare este de natură să asigure prevenţia generală, reeducarea 
inculpatului, să dea o minimă satisfacţie opiniei publice profund marcată de asemenea 
fapte violente, săvârşite mai ales în loc public. 

Cum de la data pronunţării condamnării nu au apărut date care să atenueze 
periculozitatea faptei sau inculpatului, împrejurări care să constituie circumstanţe 
atenuante conform art.74 cod penal, nu se poate proceda la reindividualizarea pedepsei în 
sensul reducerii cuantumului acesteia stabilit spre minimul prevăzut de textul 
incriminator urmare a aplicării art.320¹ cod procedură penală ca urmare a recunoaşterii 
vinovăţiei. 

Prin urmare, criticile formulate fiind neîntemeiate şi negăsind vreun caz de nulitate 
a hotărârii, apelul este nefondat motiv pentru care, în baza art.379 pct.(1) lit.b) cod 
procedură penală, va fi respins. 

Adăugându-se timpul scurs de la pronunţarea hotărârii conform art.383 cu referire 
la art.381 cod procedură penală, se va deduce arestul preventiv de la 12.03.2013. 
 Conform art.383 alin.11 rap. la art.350 alin.1 cod procedură penală, prin decizie, 
Curtea are obligaţia să se pronunţe asupra menţinerii sau revocării măsurii arestării 
preventive a inculpatului. 
 Astfel, potrivit art.5 pct.1 lit.c) din Convenţia Europeană pentru Apărarea 
Drepturilor Omului şi Libertăţilor Fundamentale referitor la cazurile de excepţie în care o 
persoană poate fi lipsită de libertate, apelantul inculpat a fost, iniţial, arestat în vederea 
aducerii sale în faţa autorităţilor judiciare competente, existând motive verosimile de a 
bănui că a săvârşit o infracţiune. 
 Ulterior, măsura arestării a fost menţinută pe baza condamnării pronunţată de un 
tribunal competent (art.5 pct.1 lit.a) Convenţie), respectiv în temeiul condamnării 
inculpatului la pedeapsa principală de 5 ani închisoare, pentru infracţiunea mai sus 
indicată. 
 Chiar dacă sentinţa nu este definitivă, dar cu o anumită valoare asupra vinovăţiei şi 
responsabilităţii apelantului inculpat (necontestată de acesta), faţă de probele aflate la 
dosar până în acest moment, temeiurile care au stat la baza luării măsurii arestării nu au 
încetat şi impun în continuare privarea sa de libertate, motiv pentru care va fi menţinută 
cu referire şi la art.160b alin.3 Cod procedură penală. 
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Respingându-se calea de atac potrivit art.192 alin.(2) Cod procedură penală, 
apelantul inculpat va fi obligat la plata sumei de 500 lei cheltuieli judiciare către stat. 

Conform art.189 Cod procedură penală, a Protocolului încheiat la 26.11.08 între 
Ministerul Justiţiei şi Uniunea Naţională a Barourilor din România, onorariul în cuantum  
de 200 lei pentru dl av. [...] care a asigurat asistenţa juridică din oficiu se va plăti din 
fondurile Ministerului Justiţiei. 

Dosar nr. 1119/118/2013 
Decizia penală nr. 71/P/16.05.2013 

Judecător redactor Adriana Ispas 
 

* Prin decizia ICCJ nr. 3073/10.10.2013 s-a respins, ca nefondat, recursul declarat de 
inculpatul [...] împotriva deciziei penale nr. 71/P din 16 mai 2013 a Curţii de Apel Constanţa; s-a 
dedus din pedeapsa aplicată, durata reţinerii şi arestării preventive de la 4 decembrie 2012 la 10 
octombrie 2013 şi a fost obligat recurentul inculpat la plata sumei de 400 lei cheltuieli judiciare către 
stat, din care suma de 200 lei, reprezentând onorariul apărătorului desemnat din oficiu, se va avansa 
din fondul Ministerului Justiţiei. 
 
 
          13. Evaziune fiscală. Neevidenţierea în actele contabile a operaţiunilor 
comerciale efectuate sau a veniturilor realizate. Sustragere de la efectuarea 
verificărilor financiare, fiscale sau vamale, prin nedeclararea, declarea fictivă ori 
inexactă cu privire la sediile principale sau secundare ale persoanelor verificate. 
Obligarea inculpatului atât la plata despăgubirilor pentru paguba efectivă, cât şi la 
plata beneficiului nerealizat. 
 

Şi în cazul infracţiunilor de „evaziune fiscală”, prejudiciul cauzat cuprinde atât paguba efectivă 
- damnum emergens, cât şi beneficiul nerealizat – lucrum cesans, acesta din urmă neputând fi acoperit 
decât prin perceperea majorărilor şi penalităţilor de întârziere, care constituie o despăgubire a statului 
pentru încasarea cu întârziere a drepturilor sale care au fost reţinute şi utilizate pe nedrept de către 
debitor începând cu termenul de plată când se datorau bugetului. 

În vederea reparării integrale, eficiente şi într-un timp cât mai scurt a pagubei produse prin 
faptele ilicite, în speţa de faţă - de evaziune fiscală, se impune obligarea inculpatului atât la plata 
despăgubirilor pentru paguba efectivă, cât şi la plata beneficiului nerealizat prev. de art.114-115 din 
O.G. nr.92/2003. 

 
Art. 9 lit.b) din Legea nr.241/2005 cu aplic. art. 41 alin.2 Cod penal 

Art.9 alin.1 lit.f din Legea nr.241/2005 
Art.114-115 din O.G. nr.92/2003 

 
Procedura  
Ministerul Finanţelor prin A.N.A.F. a declarat apel împotriva sentinţei penale nr. 

134 din data de 21 martie 2012, pronunţată în dosarul penal nr.14394/118/2011 de 
Tribunalul Constanţa cu privire la acţiunea civilă, deoarece inculpatul nu a fost obligat la 
plata despăgubirilor civile în întregime. 
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În fapt 
I.Circumstanţele cauzei 
Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa nr.782/P/2009 din 

10 noiembrie 2011, s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatului [...], pentru săvârşirea 
infracţiunilor de „evaziune fiscală” în modalitatea de omisiune, în tot sau în parte, a 
evidenţierii, în actele contabile ori în alte documente legale, a operaţiunilor comerciale 
efectuate sau a veniturilor realizate, prev. de art. 9 lit.b) din Legea nr.241/2005 cu aplic. 
art. 41 alin.2 Cod penal, „evaziune fiscală” în modalitatea de sustragerea de la efectuarea 
verificărilor financiare, fiscale sau vamale, prin nedeclararea, declararea fictiva ori 
declararea inexactă cu privire la sediile principale sau secundare ale persoanelor 
verificate, prev. de art.9 alin.1 lit.f din Legea nr.241/2005. 

Prin sentinţa penală nr.134/21.03.2012, pronunţată în dosarul nr.14394/118/2011, 
Tribunalul Constanţa a hotărât: 

„În baza art.9 alin.1 lit.b din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.41 alin.2 cod penal, 
art.3201 cod procedură penală: 

Condamnă pe inculpatul [...] la pedeapsa închisorii de 2 (doi) ani şi 6 (şase) luni 
închisoare şi un an pedeapsa complementară a interzicerii drepturi prevăzute de art. 64 
lit.a teza a II-a , b Cod penal. 

În  baza art.71 Cod penal, interzice drepturile prevăzute de art. 64 lit. a teza a II-a 
,lit.b Cod penal. 

În baza art.861 Cod penal, dispune suspendarea sub supraveghere a executării 
pedepsei de 2 ani şi 6 luni închisoare aplicată inculpatului [...]. 

În baza art.862 Cod penal, fixează termen de încercare de  4 (patru) şi 6 (şase) luni. 
În baza art.863 Cod penal, pe durata  termenului de încercare, condamnatul [...] 

trebuie să se supună  următoarelor măsuri de supraveghere: a)  să se prezinte, la datele 
fixate, la Serviciul de protecţie a victimelor şi  reintegrare socială  a infractorilor  de pe 
lângă Tribunalul Constanţa; b)  să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu  
,reşedinţă, locuinţă  şi orice deplasare  care depăşeşte  8 zile, precum şi întoarcerea; c ) să 
comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; d)  să comunice informaţii de 
natură  a putea fi controlate  mijloacele de existenţă. 

Atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art.864 cod penal privind revocarea  
suspendării  executării pedepsei  sub supraveghere. 

În baza art.71 alin.5 cod penal, pe durata suspendării sub supraveghere a executării 
pedepsei închisorii, se suspendă şi executarea pedepsei accesorii. 

În baza art.14, 346 cod procedură penală, admite în parte pretenţiile civile 
formulate în cauză. 

Obligă pe inculpatul  [...] la suma de 267 901 lei , cu titlul de despăgubiri civile 
(constând în 174 605 lei impozit pe profit şi 93.296 T.V.A).” 

Inculpatul [...] a deţinut calitatea de asociat unic şi administrator, în perioada 
17.04.2008 şi până la data de 13.10.2008, la S.C. [...] SRL cu sediul în Târguşor, [...], Jud. 
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Constanţa, înmatriculată la ORC sub nr. …/17.04.2009, C.U.I. …, societate al cărei obiect 
de activitate 1-a reprezentat "comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor". 
          În perioada 02 – 25.09.2008 inculpatul [...] a vândut marfa, respectiv grâu către 
S.C. [...] S.R.L. Constanţa în baza a zece facturi fiscale (existente la dosarul cauzei), în 
valoare totală de 492.328,07 lei. 
         Marfa a fost comercializată prin intermediul societăţii [...] SRL Târguşor, 
administrată de inculpatul [...], fară ca facturile fiscale susmenţionate să fie înregistrate în 
evidenţele contabile. 
          Acest aspect a fost constatat de către organele de control din cadrul Gărzii 
Financiare Constanţa, în acest sens fiind întocmit raportul din 18.12.2008. 
        Conform notei de constatare efectuată de Garda Financiară Constanţa în cadrul S.C. 
[...] SRL Constanţa s-a constatat faptul că, în luna septembrie 2008, S.C. [...] SRL 
Constanţa a achiziţionat marfa de la furnizorul S.C. [...] SRL Târguşor, în baza a zece 
facturi fiscale, în cantitate de 787,602 tone grâu, în valoare totală de 500.328,07 lei, 
contravaloarea mărfii fiind achitată prin bancă, cu ordine de plată, toate înscrisurile 
susmenţionate fiind ridicate, în copie de la S.C. [...] SRL Constanţa. 
          În urma verificării fiscale efectuate în cadrul S.C. [...] SRL Târguşor de către S.A.F. 
- Activitatea de Control Fiscal Constanţa, în vederea stabilirii prejudiciului creat 
bugetului general consolidat al statului de către S.C. [...] SRL Târguşor, prin 
neînregistrarea în contabilitate a facturilor fiscale emise de S.C. [...] SRL Târguşor în 
favoarea S.C. [...] SRL Constanţa s-au constatat următoarele aspecte: 
          Verificările au fost efectuate la sediul S.A.F. - A.l.F. Constanţa iar pe perioada 
desfăşurării controlului, S.C. [...] SRL Târguşor nu a fost reprezentată de administrator 
sau de altă persoană împuternicită, verificarea efectuându-se în baza documentelor 
transmise de Comisariatul General - Garda Financiară Constanta. 
           Conform inspecţiei fiscale şi procesului verbal încheiat la data de 08.11.2011, 
D.G.F.P. Constanţa, S.A.F. - Activitatea de Control Fiscal a procedat la calcularea 
cuantumului prejudiciului produs bugetului de stat de către S.C. [...] SRL Târguşor, astfel: 

Prin neînregistrarea veniturilor realizate din livrările de marfa - cereale - grâu, 
conform celor 10 facturi fiscale ridicate de la clientul S.C. [...] SRL Constanţa, S.C. [...] 
SRL Târguşor a diminuat valoarea creanţei fiscale reprezentând impozit pe profit cu suma 
de 67.271 lei iar taxa pe valoare adăugată este în sumă de 79.884 lei. 
            Astfel, prin neînregistrarea celor 10 facturi fiscale emise în favoarea S.C. [...] SRL 
Constanţa, în perioada 02.09 – 25.09.2008, societatea [...] SRL Târguşor s-a sustras de la 
plata obligaţiilor fiscale către bugetul de stat în suma totală de 147.155 lei, respectiv 79.884 
lei TVA şi 67.271 lei impozit pe profit.  

Accesoriile, respectiv dobânzi, majorări şi penalităţi, în valoare de 142.771 lei au fost 
calculate până la data de 08.11.2011, data încheierii actului de control. 

2. La data de 2 septembrie 2008, inculpatul [...] a vândut marfa, respectiv muştar către 
S.C. [...] S.R.L. Constanţa conform facturii fiscale seria PROD nr. 45/02.09.2008, în valoare 
de 84.000 lei. 
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Marfa a fost comercializată prin intermediul societăţii [...] SRL Târguşor, 
administrată de inculpatul [...], fără ca factura fiscala susmenţionată să fie înregistrată în 
evidenţele contabile. 
              Ca urmare a notei de constatare efectuată de către Garda Financiară Constanţa în 
cadrul S.C. [...] SRL Constanţa s-a constatat faptul că, în evidenţele financiar contabile, se 
regăsesc tranzacţiile comerciale efectuate la data de 02.09.2008, respectiv S.C. [...] SRL 
Constanţa a achiziţionat marfa de la furnizorul S.C. [...] SRL Târguşor, conform facturii 
fiscale seria PROD nr. 90/02.09.2008, în cantitate de 36,06 tone muştar, în valoare de 
84.000 lei, contravaloarea mărfii fiind achitată prin bancă, cu ordine de plată, toate 
înscrisurile susmenţionate fiind ridicate, în copie de la S.C. [...] SRL Constanţa. 
             La datele de 5 şi 8 septembrie 2008, S.C. [...] SRL Constanţa a achitat, prin 
bancă, contravaloarea mărfii achiziţionată, în două tranşe, respectiv 60.000 lei şi 20.000 
lei, prin Banca Unicredit Tiriac. 

3. Ulterior, în perioada 10.09 – 05.10.2008, inculpatul [...] a vândut marfa, 
respectiv fier vechi către S.C. [...] S.R.L. Nicolae Bălcescu conform facturii fiscale seria 
PROD nr.4/10.09.2008 şi seria PROD nr. 19/05.10.2008, ambele în valoare totală de 
6.411,80 lei.  

Marfa a fost comercializată prin intermediul societăţii [...] SRL Târguşor, 
administrată de inculpatul [...], fără ca cele două facturi fiscale susmenţionate să fie 
înregistrate în evidenţele contabile. 
           Urmare notei de constatare efectuată de către Garda Financiară Constanţa în cadrul 
S.C. [...] SRL Nicolae Bălcescu s-a constatat faptul că, în evidenţele financiar contabile se 
regăsesc tranzacţiile comerciale efectuate în perioada 10.09 – 05.10.2008, respectiv S.C. 
[...] SRL Nicolae Bălcescu a achiziţionat marfa de la furnizorul S.C. [...] SRL Târguşor, 
conform facturilor fiscale seria PROD nr. 4/10.09.2008 şi seria PROD nr. 19/05.10.2008, 
în cantitate totală de 9,5 tone fier vechi, în valoare totală de 6.411,80 lei, contravaloarea 
mărfii fiind achitată prin bancă, cu ordin de plată, toate înscrisurile susmenţionate fiind 
ridicate, în copie de la S.C. [...] SRL Nicolae Bălcescu. 
            In urma verificărilor efectuate, s-a constatat că la data de 7 octombrie 2008, S.C. 
[...] SRL Nicolae Bălcescu a achitat, prin bancă contravaloarea mărfii achiziţionată, prin 
[...] Bank. 
             4. In perioada 31.08 – 07.10.2008, inculpatul [...] a vândut marfa, respectiv fier 
vechi către S.C. [...] Vâlcea S.A. corn. Bujoreni jud. Vâlcea- punct de lucru Constanţa, 
conform celor 15 facturi fiscale, în valoare totală de 593.841,30 lei. 
              Marfa a fost comercializată prin intermediul societăţii [...] SRL Târguşor, 
administrată de inculpatul [...], fără ca cele 15 facturi fiscale să fie înregistrate în 
evidenţele contabile. 
            Urmare notei de constatare efectuată de către Garda Financiară Constanţa în 
cadrul S.C. [...] Vâlcea S.A. s-a constatat faptul că, în evidenţele financiar contabile se 
regăsesc tranzacţiile comerciale efectuate în perioada 31 august - 7 octombrie 2008, 
respectiv S.C. [...] Vâlcea S.A., punct de lucru Constanţa, a achiziţionat marfa de la 
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furnizorul S.C. [...] SRL Târguşor, conform celor 15 facturi fiscale menţionate în notă, în 
valoare totală de 593.841,30 lei, contravaloarea mărfii fiind achitată prin bancă, cu ordin 
de plată, toate înscrisurile susmenţionate fiind ridicate, în copie de la S.C. [...] Vâlcea 
S.A., punct de lucru Constanţa. 
             Din cercetări s-a stabilit faptul că în perioada 01.09 – 14.10.2008, S.C. [...] 
Vâlcea S.A., punct de lucru Constanţa a achitat, prin bancă contravaloarea mărfii 
achiziţionată, prin [...] Bank. 
            Urmare verificării fiscale efectuată în cadrul S.C. [...] SRL Târguşor efectuată de 
către S.A.F. - Activitatea de Control Fiscal Constanţa, în vederea stabilirii prejudiciului 
creat bugetului general consolidat al statului de către S.C. [...] SRL Târguşor, prin 
neînregistrarea în contabilitate a facturilor fiscale emise de S.C. [...] SRL Târguşor în 
favoarea S.C. [...] SRL Constanţa, S.C. [...] SRL Nicolae Bălcescu şi S.C. [...] Vâlcea 
S.A. - punct de lucru Constanţa, s-au constatat următoarele: 
            S-a reţinut faptul că verificările au fost efectuate la sediul S.A.F. - A.I.F. 
Constanţa iar pe perioada desfăşurării controlului, S.C. [...] SRL Târguşor nu a fost 
reprezentată de administrator sau de altă persoană împuternicită, acţiunea efectuându-se 
în baza documentelor transmise de Comisariatul General - Garda Financiară Constanţa. 
            Conform inspecţiei fiscale şi procesului verbal încheiat la data de 05.08.2011, 
D.G.F.P. Constanţa, S.A.F. - Activitatea de Control Fiscal a procedat la calcularea 
cuantumului prejudiciului produs bugetului de stat de către S.C. [...] SRL Târguşor, astfel: 
            Prin neînregistrarea veniturilor realizate din livrările de marfa -cereale- grâu, 
muştar şi fier vechi conform celor 18 facturi fiscale ridicate de la clienţii S.C. [...] SRL 
Constanţa, S.C. [...] SRL Nicolae Bălcescu şi S.C. [...] Vâlcea S.A. - punct de lucru 
Constanţa S.C. [...] SRL Târguşor a diminuat valoarea creanţei fiscale reprezentând 
impozit pe profit cu suma de 107.334 lei iar taxa pe valoare adăugată este în sumă de 
13.412 lei. 
            Astfel, prin neînregistrarea celor 18 facturi fiscale emise în favoarea S.C. [...] SRL 
Constanţa, S.C. [...] SRL Nicolae Bălcescu şi S.C. [...] Vâlcea S.A. - punct de lucru 
Constanţa, în perioada 31 august 2008 - 7 octombrie 2008, societatea [...] SRL Târguşor 
s-a sustras de la plata obligaţiilor fiscale către bugetul de stat în suma de 120.746 lei, 
respectiv 13.412 lei TVA şi 107.334 lei impozit pe profit. Accesoriile, respectiv dobânzi, 
majorări şi penalităţi, în valoare de 111.452 lei au fost calculate până la data de 
05.08.2011, data încheierii actului de control. 
          In referire la relaţiile comerciale desfăşurate cu S.C. [...] SRL Constanţa, S.C. [...] 
SRL Constanţa, S.C. [...] SRL Nicolae Bălcescu şi S.C. [...] Vâlcea S.A. - punct de lucru 
Constanţa au fost audiaţi administratorii acestora şi conform declaraţiilor acestora rezultă 
faptul că, în perioada august-octombrie 2008 S.C. [...] SRL Târguşor a desfăşurat relaţii 
comerciale cu societăţile acestora.  

De asemenea, martorii au declarat faptul că S.C. [...] SRL Târguşor era reprezentată 
de către cetăţeni de etnie rromă şi nu pot preciza numele acestora, însă de fiecare dată 
cetăţenii rromi veneau însoţiţi de şoferi. 
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Mai mult, martorii au declarat faptul că au existat situaţii în care facturile fiscale 
emise de S.C. [...] SRL Târguşor erau completate în faţa acestora, însă nu de către 
reprezentanţii [...] SRL Târguşor ci de persoanele care îi însoţeau, respectiv şoferii 
acestora. 
           De asemenea, reprezentanţii legali ai societăţilor comerciale [...] SRL Constanţa, 
[...] SRL Constanţa, S.C. [...] SRL Nicolae Bălcescu şi S.C. [...] Vâlcea S.A. - punct de 
lucru Constanţa au declarat şi prezentat ordinele de plată efectuate către S.C. [...] SRL 
Târguşor prin care marfa achiziţionată de la această societate comercială era achitată. 
            Astfel, ca urmare a analizării extraselor de cont bancar puse la dispoziţie de către 
[...] Bank a rezultat faptul că sumele de bani achitate de către cei trei clienţi susmenţionaţi 
în favoarea furnizorului S.C. [...] SRL Târguşor au fost ridicate, în numerar de către 
învinuitul [...], ceea ce denotă faptul că, învinuitul [...] a încasat integral sumele de bani 
depuse în contul bancar al societăţii de către clienţii susmenţionaţi, reprezentând 
contravaloarea mărfurilor livrate. 
            Inculpatul [...] a recunoscut constant săvârşirea faptelor reţinute în sarcina sa. 
Fiind audiat, acesta a declarat faptul că, la îndemnul numiţilor [...] şi [...], ambii din 
localitatea Cuza Vodă, jud. Constanţa au început să colaboreze efectuând activităţi ilicite 
cu fier vechi, acesta fiind şi obiectul de activitate al societăţii [...] SRL Târguşor. De 
asemenea, inculpatul [...] a declarat faptul că toate înscrisurile aparţinând societăţii 
precum şi stampila societăţii [...] SRL Târguşor au fost date de către el susnumiţilor iar 
aceştia s-au ocupat de toate activităţile desfăşurate în S.C. [...] SRL Târguşor, inclusiv de 
relaţiile comerciale cu clienţii - S.C. [...] SRL Constanţa, S.C. [...] SRL Constanţa, S.C. 
[...] SRL Nicolae Bălcescu şi S.C. [...] Vâlcea S.A. - punct de lucru Constanţa. 
           Totodată, inculpatul [...] a recunoscut faptul că toate retragerile de numerar din 
contul bancar al societăţii au fost efectuate de acesta, fiind şi singura persoană din S.C. 
[...] SRL Târguşor care avea de drept de semnătură şi drept de operare în contul bancar.  

Conform declaraţiei inculpatului, toate sumele de bani retrase din contul bancar al 
societăţii au fost predate numiţilor [...] şi [...], iar la fiecare retragere primea un comision 
de 300 lei, iar destinaţia ulterioară a sumelor de bani nu o cunoaşte. 
           Mai mult, la fiecare ridicare de numerar din contul bancar aparţinând S.C. [...] SRL 
Târguşor de la banca [...], au fost completate Borderouri de achiziţie de către persoana 
împuternicită în contul bancar să efectueze aceste retrageri de numerar, respectiv 
inculpatul [...], aceste borderouri reprezentând faptul că, fierul vechi ar fi fost achiziţionat 
de la persoane fizice. 
            S-a constatat faptul că persoanele fizice menţionate în cuprinsul Borderourilor de 
Achiziţie la rubrica "Numele şi prenumele delegatului/cumpărătorului" sunt fictive 
întrucât numele şi prenumele nu corespund cu seria şi nr. cărţii de identitate existente în 
baza de date a Evidenţei populaţiei, fiind menţionate în procesul verbal întocmit de 
lucrătorul de poliţie şi existent la dosarul cauzei. 
            Inculpatul [...] a declarat faptul că el personal nu s-a prezentat la niciun client din 
cei patru susmenţionaţi, iar la 8 luni de zile de la începutul colaborării pe linia comerţului 
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cu fier vechi, numiţii [...] şi [...] i-au spus "să scape de societate ", în sensul de a o vinde, 
aspect care s-a şi realizat. 
             In schimb, martorul [...], în calitate de administrator în cadrul S.C. [...] SRL 
Constanţa l-a recunoscut pe inculpatul [...] ca fiind persoana care a reprezentat societatea 
[...] SRL Târguşor în raporturile juridice cu S.C. [...] SRL Constanţa. 
             La data de 13.10.2008, conform Hotărârii A.G.A. nr. 1, inculpatul [...] a predat 
părţile sociale, cu titlu gratuit învinuitului [...], respectiv au mers împreună la B.N.P. 
Vasiliev Daniel Ştefan din mun. Medgidia şi au întocmit înscrisurile necesare predării - 
primirii înscrisurilor S.C. [...] SRL Târguşor, inclusiv ştampila societăţii. 
            Referitor la învinuitul [...], fiind audiat, acesta a declarat faptul că, la îndemnul 
unui prieten şi având nevoie de bani a acceptat propunerea inculpatul [...] de preluare a 
părţilor sociale aparţinând S.C. [...] SRL Târguşor, declarând aspectele menţionate 
anterior. 

Dat fiind faptul că evidenţa contabilă a S.C. [...] SRL Târguşor nu a fost 
identificată, în prezenta cauză nu a putut să fie efectuată o expertiză judiciar contabilă. 
          În referire la funcţionarea societăţii la sediul social declarat, respectiv localitatea 
Târguşor, [...], jud. Constanţa, martora [...] a declarat faptul că, la data de 08.04.2008 i-a 
închiriat inculpatului [...] spaţiul deţinut de aceasta la adresa susmenţionată, pentru 
depozitare fier vechi, societatea funcţionând la sediu până în luna aprilie 2008. 
           Urmare adreselor nr. 10834/08.11.2011 şi nr. 6471.12.08.2011 D.G.F.P. - 
Activitatea de Inspecţie Fiscală Constanţa a comunicat faptul că bugetul general 
consolidat al statului a fost prejudiciat de către S.C. [...] SRL Târguşor cu suma de 
267.901 lei reprezentând:174.605 lei impozit pe profit; 93.296 lei T.V.A;  254.223 lei 
accesorii (dobânzi, penalităţi, majorări). 
           S-a reţinut un prejudiciu cert în sarcina inculpatului [...] în sumă de 267.901 lei 
reprezentând impozit pe profit şi T.V.A. datorat de S.C. [...] SRL Târguşor în perioada 31 
august 2008 - 7 octombrie 2008, cauzat prin neînregistrarea veniturilor realizate din 
livrările de cereale şi fier vechi conform celor 28 de facturi fiscale emise în favoarea 
clienţilor S.C. [...] SRL Constanţa. 

Reţinându-se vinovăţia inculpatului, s-a dispus condamnarea acestuia la pedeapsa 
de 2 ani  şi 6 luni închisoare cu suspendarea executării pedepsei pe durata unui termen de  
încercare de  4 ani şi 6 luni.   

 În ceea ce priveşte pretenţiile civile formulate în cauză, s-a admis în parte acţiunea, 
fiind obligat inculpatul [...] la suma de 267 901 lei, cu titlul de despăgubiri civile 
(constând în 174 605 lei impozit pe profit şi 93.296 T.V.A). 

Prin decizia nr.136//19.10.2012, pronunţată în dosar penal nr.14394/118/2011, 
Curtea de Apel Constanta a luat act de retragerea apelului inculpatului şi a admis apelurile 
Parchetului şi al ANAF prin DGFP Constanţa apreciind că  nemotivarea de către instanţa 
de fond a soluţiei pronunţate pe latura civilă  împiedică instanţa de apel să se pronunţe 
asupra legalităţii şi temeiniciei dispoziţiei instanţei de fond, astfel încât s-a dispus 
desfiinţarea în parte a sentinţei primei instanţe, numai sub aspectul laturii civile, şi 
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trimiterea spre rejudecare aceleiaşi instanţe care să soluţioneze acţiunea civila  sub toate 
aspectele invocate.  

Cauza a fost înregistrată pe rolul Tribunalul Constanta la data de 6 decembrie 2012. 
II. Hotărârea primei instanţe cu privire la acţiunea civilă conform limitelor rejudecării 
Asfel, reluând judecata numai cu privire la acţiunea civilă, prin sentinţa penală nr. 

44 din data de 28 ianuarie 2013, pronunţată în dosarul penal nr.14394/118/2011, 
Tribunalul Constanţa a admis, în baza art.14, 346 cod procedură penală, în parte 
pretenţiile civile şi a obligat pe inculpatul  [...] în solidar cu partea responsabilă civilmente 
S.C. [...] SRL. la suma de 267 901 lei, cu titlul de despăgubiri civile (constând în 174 605 
lei impozit pe profit şi 93.296 T.V.A).” 

Din verificările efectuate rezultă că la termenul de judecată din 16.12.2011, 
Tribunalul Constanţa a dispus introducerea în cauză, în calitate de parte responsabilă 
civilmente a  S.C. [...] SRL Târguşor, astfel încât a fost citata in calitate. 

Se constată astfel că in perioada 31.08 – 07.10.2008, SC [...] SRL Târguşor, 
administrată de inculpatul [...], a vândut fier vechi către S.C. [...] Vâlcea S.A. - punct de 
lucru Constanţa, în baza a 15 facturi fiscale, în valoare totală de 593.841,30 lei, fără ca 
acestea să fie înregistrate în evidenţele contabile, cu menţiunea că, s-a achitat 
contravaloarea mărfii prin [...] Bank, cu ordin de plată, aspecte probate cu înscrisurile 
menţionate ridicate, în copie de la S.C. [...] Vâlcea S.A. - punct de lucru Constanţa şi cu 
nota de constatare efectuată de către Garda Financiară Constanţa în cadrul S.C. [...] 
Vâlcea S.A.  

Pentru  fiecare ridicare de numerar din contul bancar aparţinând S.C. [...] SRL 
Târguşor de la banca [...], au fost completate Borderouri de achiziţie de către persoana 
împuternicită în contul bancar să efectueze aceste retrageri de numerar, respectiv 
inculpatul [...], aceste borderouri reprezentând faptul că, fierul vechi ar fi fost achiziţionat 
de la persoane fizice, însă acestea erau fictive întrucât numele şi prenumele nu corespund 
cu seria şi nr. cărţii de identitate existente în baza de date a Evidenţei populaţiei, aspect ce 
rezultă din procesul verbal întocmit de organele de poliţie. 

In urma verificării fiscale efectuată în cadrul S.C. [...] SRL Târguşor de S.A.F. - 
Activitatea de Control Fiscal Constanţa, că prejudiciul creat bugetului general consolidat 
al statului de către S.C. [...] SRL Târguşor, prin neînregistrarea în contabilitate a facturilor 
fiscale emise de S.C. [...] SRL Târguşor în favoarea S.C. [...] SRL Constanţa, S.C. [...] 
SRL Nicolae Bălcescu şi S.C. [...] Vâlcea S.A. - punct de lucru Constanţa, este în suma de 
120.746 lei, respectiv 13.412 lei TVA şi 107.334 lei impozit pe profit cu menţiunea că, 
accesoriile, respectiv dobânzi, majorări şi penalităţi, în valoare de 111.452 lei au fost 
calculate până la data de 05.08.2011, data încheierii actului de control. 

  Urmare adreselor nr. 10834/08.11.2011 şi nr. 6471.12.08.2011 D.G.F.P. - 
Activitatea de Inspecţie Fiscală Constanţa a comunicat faptul că bugetul general 
consolidat al statului a fost prejudiciat de către S.C. [...] SRL Târguşor cu suma de 
267.901 lei reprezentând:174.605 lei impozit pe profit; 93.296 lei T.V.A;  254.223 lei 
accesorii (dobânzi, penalităţi, majorări). 
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In adresa nr 51106/17.01.2012 ataşata prezentei cauze Activitatea de Inspecţie 
Fiscală Constanţa a comunicat faptul că bugetul general consolidat al statului a fost 
prejudiciat de către S.C. [...] SRL Târguşor   administrata de inculpat , cu suma de 
267.901 lei reprezentând:174.605 lei impozit pe profit; 93.296 lei T.V.A;  254.223 lei 
accesorii (dobânzi, penalităţi). 

În cauză urmează a se reţine un prejudiciu cert în sarcina inculpatului [...] în sumă 
de 267.901 lei reprezentând impozit pe profit şi T.V.A. datorat de S.C. [...] SRL Târguşor 
în perioada 31 august 2008 - 7 octombrie 2008, cauzat prin neînregistrarea veniturilor 
realizate din livrările de cereale şi fier vechi conform celor facturi fiscale emise. 

Informaţiile oferite de partea civilă sunt insuficiente pentru a putea fi acordată suma 
si suma de 254.223 lei accesorii (dobânzi, penalităţi), în condiţiile în care nu se precizează 
cărei perioade îi sunt aferente obligaţiile fiscale accesorii, nu se indică un mod de calcul 
prin care să se poată verifica realitatea sumelor solicitate, simpla precizare prin adresele 
susmenţionate . că inculpatul si partea responsabila civilmente ar avea de plată suma de 
254.223 neputând constitui o dovada a realităţii pretenţiilor civile solicitate. 

Partea civilă avea obligaţia, conform art. 1169 C. civ., de a face dovada 
despăgubirilor civile pretinse, prin depunerea de înscrisuri care să ateste susţinerile din 
constituirea de parte civilă, în lipsa unor minime date privind modul de calcul al 
obligaţiilor fiscale accesorii pretenţiile sale nefiind dovedite. 

Pe de altă parte, partea civilă nu poate fi  îndreptăţită  la  acordarea  obligaţiilor 
fiscale accesorii debitului principal  întrucât răspunderea  civilă a inculpatului este  
reglementată de dispoziţiile Codului Civil, iar  nu de cele ale dreptului fiscal, dat  fiind că 
aceasta nu este debitor fiscal, motiv pentru care nu se poate realiza o combinare a celor 
două tipuri de răspundere  civilă. Ca atare, nu se pot acorda penalităţi şi dobânzi pentru 
motivele ce urmează a fi expuse în continuare. 

Infracţiunile de evaziune fiscală prevăzute în Legea nr. 241/2005 sunt, de regulă, 
infracţiuni de rezultat, care au ca urmare producerea unui prejudiciu material constând în 
taxele, impozitele sau contribuţiile neachitate către bugetul de stat. 
 În ipoteza săvârşirii unor infracţiuni de evaziune fiscală există posibilitatea, ca de 
altfel în cazul oricărei infracţiuni de rezultat, exercitării acţiunii civile alăturat acţiunii 
penale în cadrul procesului penal. 
 Acţiunea civilă, conform art. 14 C. Pr. Pen., are drept scop repararea pagubei 
produsă prin săvârşirea infracţiunii, iar repararea pagubei se face într-una din modalităţile 
prevăzute de art. 14 alin. 3 lit. a-c C. Pr. Pen. 
 În cazul infracţiunilor de evaziune fiscală acţiunea civilă se exercită de Agenţia 
Naţională de Administrare Fiscală, în calitate de reprezentant al Statului Român, conform 
H.G. nr. 109/2009 ( art. 4 pct. 37 ). 

În speţa de faţă, se constată că cererea de constituire de parte civilă, aceasta a 
solicit pe lângă taxele, impozitele sau contribuţiile neachitate către bugetul de stat şi 
dobânzile, penalităţile de întârziere aferente obligaţiilor principale, astfel cum sunt 
prevăzute de Codul de Procedură Fiscală. 
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În art. 119 alin. 1 din Codul de procedură Fiscală, în redactare actuală, se prevede 
că, pentru neachitarea la termenul de scadenţă de către debitor a obligaţiilor de plată, se 
datorează după acest termen dobânzi şi penalităţi de întârziere.  

În art. 120 alin. 1 se prevede că „dobânzile se calculează pentru fiecare zi de 
întârziere, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data 
stingerii sumei datorate inclusiv”. Nivelul dobânzii este de 0,04% pentru fiecare zi de 
întârziere şi poate fi modificat prin legile bugetare anuale. 

În art. 1201 alin. 1 se arată că „plata cu întârziere a obligaţiilor fiscale se 
sancţionează cu o penalitate de întârziere datorată pentru neachitarea la scadenţă a 
obligaţiilor fiscale principale”, iar cuantumul acestora este prevăzut în aliniatul 2. 
 Dobânzile şi penalităţile de întârziere se datorează cumulat şi se stabilesc prin 
decizii întocmite în condiţiile aprobate prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de 
Administrare Fiscală. 

Conform art. 1241,   majorările de întârziere, prin excepţie de la prevederile art. 119 
alin. (1) şi art. 120^1, se datorează pentru neachitarea la termenul de scadenţă de către 
debitor a obligaţiilor de plată datorate bugetelor locale. 

Pentru a stabili în ce măsură se pot acorda dobânzile, penalităţile de întârziere şi 
majorări de întârziere aferente obligaţiilor principale este necesar a examina principiile 
care stau la baza rezolvării acţiunii civile alăturate acţiunii penale în cadrul procesului 
penal. 
 Acţiunea civilă alăturată acţiunii penale în cadrul procesului penal se soluţionează 
după regulile aplicabile răspunderii civile delictuale, chiar dacă săvârşirea infracţiunii este 
în legătură cu alt tip de răspundere civilă, cum ar fi, de exemplu, răspunderea 
contractuală. 
 Dacă persoana fizică sau juridică doreşte să exercite acţiunea civilă în cadrul 
procesului penal trebuie să accepte rezolvarea acţiunii civile potrivit regulilor răspunderii 
civile delictuale prevăzute în art. 998 – 1003 C. Civ. În cazul în care persoana prejudiciată 
doreşte rezolvarea acţiunii civile conform regulilor stabilite pentru alte tipuri de 
răspundere civile, are posibilitatea de a se adresa instanţei civile pentru repararea pagubei, 
astfel cum se prevede în art. 19 alin. 1 C. Pr. Pen. 
 Aceleaşi reguli acceptate ca aplicabile în cazul în care persoana prejudiciată are 
drept de opţiune între răspunderea civilă delictuală şi răspunderea contractuală trebuie 
considerat că sunt aplicabile atunci când persoana prejudiciată are drept de opţiune între 
răspunderea civilă delictuală şi răspunderea fiscală. 
 Angajarea răspunderii fiscale intervine în conformitate cu regulile instituite de 
Codul de Procedură Fiscală şi aceste reguli nu por fi combinate cu principiile ce 
guvernează răspunderea civilă delictuală, dat fiind deosebirile de esenţă dintre acestea. 
Pentru a evidenţia diferenţele dintre cele două tipuri de răspundere civilă este necesar a 
examina noţiunile specifice dreptului fiscal, care individualizează acest tip de răspundere 
civilă şi care nu pot fi aplicate răspunderii civile delictuale. 
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Raportul de drept procedural fiscal cuprinde drepturile şi obligaţiile ce revin 
părţilor, potrivit legii, pentru îndeplinirea modalităţilor prevăzute pentru stabilirea, 
exercitarea şi stingerea drepturilor şi obligaţiilor părţilor din raportul de drept material 
fiscal, iar subiectele raportului de juridic fiscal sunt statul, unităţile administrativ-
teritoriale, contribuabilul, precum şi alte persoane care dobândesc drepturi şi obligaţii în 
cadrul acestui raport. Debitorul este contribuabilul persoană fizică ori juridică sau orice 
altă entitate fără personalitate juridică ce datorează impozite, taxe, contribuţii şi alte sume 
bugetului general consolidat, în condiţiile legii, iar creditorul este Statul reprezentat de 
Ministerul Finanţelor prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi unităţile sale 
teritoriale (art. 16, 17 din Codul de Procedură Fiscală). 

Naşterea creanţelor şi obligaţiilor fiscale are loc în momentul în care, potrivit legii, 
se constituie baza de impunere care le generează, dacă prin lege nu se prevede altfel ( art. 
23 ). 

Impozitele, taxele, contribuţiile şi alte sume datorate bugetului general consolidat 
se stabilesc: a) prin declaraţie fiscală,  în condiţiile art. 82 alin. (2) şi art. 86 alin. (4); b) 
prin decizie emisă de organul fiscal, în celelalte cazuri. (art. 85 din Codul de Procedură 
Fiscală).  

Colectarea creanţelor fiscale se face în temeiul unui titlu de creanţă sau al unui titlu 
executoriu, după caz, iar titlul de creanţă este actul prin care se stabileşte şi se 
individualizează creanţa fiscală, întocmit de organele competente sau de persoanele 
îndreptăţite, potrivit legii ( art. 110 din Codul de Procedură Fiscală ). 

 Pentru considerentele arătate mai sus instanţa constata că nu pot fi aplicabile 
prevederile legale ce reglementează răspunderea fiscală în cazul acţiunii civile exercitate 
în cadrul procesului penal, în referire la repararea prejudiciului cauzat prin săvârşirea unor 
infracţiuni de evaziune fiscală de către inculpat  

Răspunderea fiscală presupune existenţa unor raporturi juridice de drept fiscal, iar 
in cazul infracţiunilor de evaziune fiscală, de cele mai multe ori, inculpatul (persoana 
împotriva căreia se exercită acţiunea civilă) nu are calitatea de debitor fiscal, potrivit 
regulilor prevăzute în Codul de Procedură Fiscală, aşa cum este şi în cazul de faţă. 

În condiţiile în care inculpatul nu are calitatea de debitor fiscal, nu îi sunt aplicabile 
regulile răspunderii fiscale. Inculpatul este ţinut să repare prejudiciul cauzat prin 
săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, dar acesta nu datorează obligaţiile bugetare 
propriu-zise, nefiind debitor fiscal, ci echivalentul acestora. Câtă vreme inculpatul nu 
datorează obligaţiile bugetare propriu-zise, care reprezintă obligaţiile fiscale principale, 
acesta nu poate fi obligat nici la plata obligaţiile fiscale accesorii (dobânzi, penalităţi de 
întârziere, obligaţiile fiscale accesorii sunt datorate de debitorul fiscal numai în cazul 
neplăţii obligaţiile fiscale principale scadente stabilite potrivit Codului de procedură 
Fiscală, ceea ce nu este cazul în situaţia exercitării acţiunii civile în cadrul procesului 
penal. 

Penalităţile de întârziere nu reprezintă modalităţi de acoperire a prejudiciului cauzat prin 
neplata la termen a obligaţiilor fiscale principale, ci aceste instituţii specifice răspunderii fiscale 
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constituie sancţiuni pentru neplata la termen, independent de producerea vreunui prejudiciu prin 
întârzierea la plată. Prejudiciul creat prin neplata la termen a obligaţiilor fiscale este acoperit prin 
obligarea debitorului la plata dobânzii. 

III. Apelul, cale de atac exercitată sentinţei instanţei de fond referitor la modul de rezolvare 
a acţiunii civile 

Împotriva sentinţei, partea civilă Statul Român prin ANAF prin Direcţia Generală a 
Finanţelor Publice Constanţa a formulat apel deoarece instanţa de fond nu a acordat obligaţiilor 
fiscale accesorii, deşi s-au solicitat de către partea civilă, respectiv dobânzile şi penalităţile de 
întârziere aferente impozitului pe profit şi TVA în sumă de 254.223 lei, sumă la care inculpatul 
trebuia să fie obligat în condiţiile O.G nr.92/2003. 

III. Aprecierea Curţii 
Examinând hotărârea prin prisma criticilor formulate de către procuror şi din oficiu în 

limitele art.3371 cod procedură penală, Curtea constată apelul fondat pentru următoarele 
considerente: 

Statul Român prin ANAF - prin DGFP Constanţa s-a constituit parte civilă în procesul 
penal, împotriva inculpatului [...] cu suma totală de 522.124 lei, din care 267.901 lei debit 
reprezentând impozit pe profit şi TVA, 214.475 lei dobânzi şi 39748 lei penalităţi. 

Referitor la majorările de întârziere solicitate, Curtea consideră că, şi în cazul 
infracţiunilor de „evaziune fiscală”, prejudiciul cauzat cuprinde atât paguba efectivă - damnum 
emergens, cât şi beneficiul nerealizat – lucrum cesans, acesta din urmă neputând fi acoperit decât 
prin perceperea majorărilor şi penalităţilor de întârziere care constituie o despăgubire a statului 
pentru încasarea cu întârziere a drepturilor sale care au fost reţinute şi utilizate pe nedrept de 
către debitor începând cu termenul de plată când se datorau bugetului. 

În vederea reparării integrale, eficiente şi într-un timp cât mai scurt a pagubei produse 
prin faptele ilicite, în speţa de faţă - de evaziune fiscală, se impune obligarea inculpatului atât la 
plata despăgubirilor pentru paguba efectivă, cât şi la plata beneficiului nerealizat prev. de 
art.114-115 din O.G. nr.92/2003. 

În consecinţă, în baza art.379 pct. 2 lit.”a” cod procedură penală, admiţând apelul părţii 
civile, se va desfiinţa hotărârea apelată, şi se va dispune, ţinând seama şi de acordul inculpatului 
care a achiesat la plata integrală a despăgubirilor civile, obligarea inculpatului în solidar cu 
partea responsabilă civilmente S.C. [...] S.R.L. către partea civilă Ministerul Finanţelor Publice 
prin A.N.A.F. prin D.G.F.P. Constanţa şi la plata sumelor aferente debitului principal respectiv 
214.475  lei dobânzi şi 39.748 lei penalităţi de întârziere. 

Se vor menţine restul dispoziţiilor sentinţei apelate în măsura în care nu contravin 
prezentei decizii. 

 
ICCJ 
Recurs declarat de AGFP prin DGFP, termen 06.12.2013, amânat 07.02.2014. 

Dosar nr. 306/36/2013 
Decizia penală nr. 73/P/16.05.2013 

Judecător redactor Adriana Ispas 
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          14. Săvârşirea infracţiunilor de ultraj contra bunelor moravuri şi tulburarea 
ordinii şi liniştii publice şi uz de armă neletală, fără drept. Realizarea unui just 
echilibru între circumstanţele reale de comitere a infracţiunilor şi datele personale 
ale inculpatului. 

 
Inculpatul a comis două infracţiuni destul de grave, în condiţiile în care s-a implicat într-un 

conflict stradal, în timp ce se afla la volanul unui autoturism, generând un conflict verbal cu o persoana 
pe care l-a amplificat prin folosirea unui pistol, cu care a executat un foc către unul dintre pneurile 
autoturismului condus de martor. Modalitatea în care a acţionat inculpatul şi locul unde a ales să 
folosească pistolul a fost de natură să tulbure semnificativ liniştea şi ordinea publică, dar şi să creeze o 
reală stare de temere persoanelor prezente în trafic, întrucât executarea unui foc de armă nu constituie 
un fapt obişnuit pentru societate, fiind de natură să atragă atenţia publicului, de aceea astfel de acţiuni 
trebuie sancţionate mai sever. Se mai constată că inculpatul a acţionat impulsiv, a demonstrat un slab 
autocontrol şi a recurs la comiterea unor fapte penale într-o situaţie care nu ar fi trebuit să conducă la 
acest rezultat, iar în faza de urmărire penală a negat săvârşirea faptei şi au fost necesare darea sa în 
consemn pentru a fi depistat. 

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. 

Se observă că datele personale favorabile ale inculpatului estompează din gradul de pericol 
social al faptelor comise, aşa încât prima instanţă a realizat un just echilibru între circumstanţele reale 
de comitere a infracţiunilor şi datele personale ale inculpaţilor, asigurând o sancţionare care respectă 
criteriile generale prev. de art. 72 C. pen. şi atingerea scopului prev. de art. 52 C. pen. 

 
Art. 321 alin.l Cod penal 

Art. 135 din Legea nr.295/2004 
Art.33 lit.b Cod penal 

Art. 72 Cod penal 
 

 Prin sentinţa penală nr. 92/29.01.2013 pronunţată de Judecătoria Constanţa în 
dosarul nr. 32357/212/2012 s-au hotărât următoarele: 
 În baza art. 321 alin.1 C.penal cu aplicarea art. 320 ind. 1 alin.7 C.pr.penală 
condamna pe inculpatul [...] (deţinut la Penitenciarul Poarta Albă)  la pedeapsa de 2 ani 
închisoare. 
 În baza art. 135 din Legea 295/2004 cu aplicarea art. 320 ind. 1 alin.7 C.pr.penală 
condamna pe inculpatul [...] la pedeapsa de 1 an închisoare. 
 În baza art. 33 lit.b şi 34 lit.b C.penal contopeşte cele 2 pedepse de 2 ani închisoare 
şi de 1 an închisoare şi aplică inculpatului [...] pedeapsa cea mai grea de 2 ani închisoare. 
          În baza art.86 ind. 1 C.pen. dispune suspendarea executarii pedepsei rezultante de 
2 ani închisoare sub supraveghere pe o durata de 6 ani ce constituie termen de incercare 
stabilit in conditiile art.86 ind.2 C.pen. 
           În baza art.86 ind.3 alin.1 lit.a-d şi alin.3 lit.f  C.pen. inculpatul  [...] trebuie sa se 
supuna urmatoarelor masuri de supraveghere: 
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          - sa se prezinte la Serviciul de Probatiune de pe langa Tribunalul Constanta. 
          - sa anunte in prealabil, orice schimbare de domiciliu , resedinta sau locuinta si 
orice deplasare care depaseste 8 zile precum si intoarcerea  
        -  sa comunice si sa justifice schimbarea locului de munca  
        - sa comunice informatii de natura a putea fi controlate mijloacele lui  de existenta. 
   - să se supună unui curs pentru stăpânirea furiei şi a violenţei 
          Datele vor fi comunicate Serviciului de Probatiune de pe langa Tribunalul 
Constanta.  
          În baza art.71 C.penal interzice inculpatului [...] exerciţiul drepturilor prev. de art. 
64 lit.a teza a doua si lit.b C.penal. 
  În baza art.71 alin.5 C.penal pe durata suspendării sub supraveghere a executarii 
pedepsei inchisorii se suspenda si executarea pedepselor accesorii.  
           Face aplicare art. 359 C.pr.pen. si art. 86 ind.4 C.pen. 
           În baza art.350 alin.3 C.pr.penala dispune punerea de indata in libertate a 
inculpatului [...] de sub puterea mandatului de arestare preventiva nr.266/02.12.2012 
emis de Judecatoria Constanta, daca inculpatul nu este retinut sau arestat in alta cauza. 
     Masura de punere in libertate a inculpatului [...] este executorie la data 
pronuntarii. 
  În baza art.88 C.penal deduce din pedeapsa aplicată inculpatului durata reţinerii şi 

arestării preventive de la 01.12.2012 şi pânâ la data punerii în libertate. 
           În baza art.118 lit.b C.penal confiscă bunurile depuse la camera corpuri delicte 

potrivit dovezii seria …/21.12.2012. 
  În baza art.199 C.pr.penală dispune scutirea de amenda judiciară în cuantum de 

3000 lei aplicată procurorului de şedinţă din 21.12.2012. 
          În baza art. 191 C.pr.penala obliga inculpatul  la plata sumei de 1.500 lei cu titlu de 

cheltuieli judiciare avansate de statul roman. 
 Pentru a pronunţa această hotărâre prima instanţă a reţinut că la data de 

28.11.2012, organele de politie din cadrul Secţiei 2 Poliţie Constanta au fost dirijaţi prin 
dispecerat sa se deplaseze pe Bld. [...] in zona „[...]", întrucât intre doi participanţi la 
traficul rutier avut loc o altercaţie, tragandu-se focuri de arma. 
 Deplasandu-se la fata locului, lucratorii de politie au luat legătura cu  martorul [...], 
conducător al autoturismului marca Dacia Logan, cu numărul de inmatriculare [...], care 
a declarat verbal ca in timp ce se afla cu autoturismul in trafic, cu direcţia de mers 
dinspre strada [...] înspre intersecţia cu bld. [...], in fata acestuia se afla un autoturismul 
marca Skoda Octavia, cu numărul de inmatriculare [...], de culoare alba, care staţiona, si, 
aşteptând aproximativ 1-2 minute, 1-a claxonat si i-a făcut semn sa se puna in mişcare, 
dupa care si-au adus injurii reciproc, iar conducătorul autoturismului marca Skoda 
Octavia, cu numărul de înmatriculare … a scos un pistol cu care a tras un foc către roata 
fata stânga a autoturismului marca Dacia Logan, cu numărul de înmatriculare [...], dupa 
care a plecat cu autoturismul către o direcţie necunoscuta. 
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 Martorul [...] a pus la dispoziţia organelor de politie, ridicând de langa 
autoturismul sau, un tub cartuş de calibru 9 mm, aspecte consemnate in procesul verbal 
de constatare. 
 Din cuprinsul procesului verbal rezulta ca a fost identificat martorul [...], care a 
văzut cele întâmplate intre persoanele implicate in incident. 
 Din verificările efectuate a rezultat faptul ca autoturismul marca Skoda Octavia, cu 
numărul de înmatriculare [...] aparţine [...], utilizator fiind [...], cu sediul in Constanta. 
 Din cuprinsul procesului verbal de cercetare la fata locului a reieşit ca la anvelopa 
stânga fata, partea exterioara a autoturismului marca Dacia Logan, cu numărul de 
inmatriculare [...], se afla o urma forma de adâncime, creata prin presare cu un corp dur, 
pe o suprafaţa de l x l cm., acest proces verbal coroborându-se cu procesul verbal de 
cercetare iniţial si cu declaraţia martorului [...]. 
 Din declaraţiile martorului [...] procurorul a reţinut că în ziua de 28.11.2012, in 
jurul orei 15:00, martorul se deplasa pe str. [...] cu autoturismul marca Dacia Logan, cu 
numărul de înmatriculare [...] in direcţia de mers spre Bld. [...], in fata sa deplansandu-se 
autoturismul marca Skoda Octavia, cu numărul de înmatriculare [...], condusa de o 
persoana de sex bărbătesc, identificata ulterior ca fiind inculpatul [...]. Ajungând la 
intersecţia cu Bld. [...], autoturismul care se deplasa in fata sa s-a oprit, iar martorul a 
încercat sa-l depăşească, insa nu a reuşit, motiv pentru care a claxonat in vederea 
atenţionării conducătorului auto, pentru ca acesta sa-si continue deplasarea, insa acesta a 
inceput sa gesticuleze si părea ca adresa injurii, dupa care a coborât din maşina si s-a 
indreptat către martor adresandu-i injurii si expresii jignitoare. Martorul i-a răspuns in 
acelaşi mod, iar inculpatul s-a urcat la volanul autoturismului marca Skoda Octavia, cu 
numărul de inmatriculare [...] si imediat a efectuat o manevra de mers inapoi, obligând 
martorul sa efectueze aceeaşi manevra pe o distanta de aproximativ l,5m. Apoi inculpatul 
a deplasat autoturismul spre Bld. [...], a oprit si a repetat manevra. La scurt timp, 
inculpatul a coborât din maşina, s-a îndreptat către martor, si-au adresat injurii reciproc, 
ocazie cu care martorul nu a coborât din autoturismul sau, iar la un moment dat 
inculpatul s-a întors la autoturismul cu care se deplasase, a scos o borseta din interiorul 
căreia a scos un obiect, iar când s-a apropiat din nou de autoturismul martorului, acesta a 
observat ca inculpatul avea in mana stânga un pistol. 
 Inculpatul a continuat sa-1 înjure si sa-1 ameninţe pe martor, împingând portiera 
autoturismului in care acesta se afla, pentru a nu-i da voie sa coboare, martorul a împins 
portiera cu putere si reuşit sa iasa din maşina, moment in care inculpatul a armat pistolul, 
aflându-se fata in fata cu martorul, a indreptat arma spre autoturism si a tras un singur 
foc de arma, lovind cauciucul. Martorul [...] precizează ca, in momentul in care cartuşul a 
lovit anvelopa stânga fata, s-a produs o pulbere albă, iar pistolul a făcut un zgomot 
puternic, astfel ca martorul s-a speriat. Dupa ce a executat focul de arma, inculpatul i-a 
ameninţat pe trecători şi pe taximetriştii din zona, persoane care erau de asemenea 
speriate. Martorul a remarcat ca in zona se afla o persoana de sex feminin cu doi copii 
minori, care au inceput sa tipe de frica. 
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 Inculpatul s-a urcat din nou in autoturismul marca Skoda Octavia, cu numărul de 
înmatriculare [...] si 1-a pus in mişcare sa plece de la fata locului, îndreptandu-se către un 
taximetrist care se afla in fata autoturismului si care încerca sa-1 oprească pe inculpat sa 
plece pana la venirea organelor de politie, insa inculpatul aproape lovindu-1 pe 
taximetrist (identificat ulterior ca fiind martorul [...]) a virat stânga si a demarat spre zona 
„[...]". 
 Martorul a apelat telefonic la SNUAU 112, iar după venirea organelor de politie s-
a deplasat la Secţia 2 Politie Constanta, unde 1-a recunoscut din fotografie pe inculpatul 
[...] ca fiind persoana care a tras cu arma spre autoturismul sau. 
 Martorul [...] a precizat totodată ca in autoturismul marca Skoda Octavia, cu 
numărul de înmatriculare [...], pe locul din dreapta fata se afla o persoana de sex feminin 
pe care o descrie ca parul de culoare şaten spre blond, ondulat si lung pana la umeri, 
persoana cu care inculpatul se certa in premomentul incidentului sus-mentionat. Fiindu-i 
prezentata fotografia soţiei inculpatului, numita [...], martorul a declarat, cu certitudine, 
că nu aceasta este persoana de sex feminin care se afla in autoturismul in cauza la 
momentul săvârşirii faptei. 
 Din declaraţia martorului [...] rezulta că in autoturismul sau se mai afla o persoana 
de sex bărbătesc de aproximativ 70 de ani pe care a luat-o la ocazie in timp ce venea de 
la Oituz spre mun. Constanta, al cărei nume nu îl cunoaşte si nu ştie unde poate fi găsita, 
precum si faptul ca a avut vreun obiect contondent in mana, in momentul in care a 
coborât din maşina in fata inculpatului. 
 Procurorul a reţinut că declaraţia martorului [...] se coroborează cu declaraţiile 
martorilor [...], [...] si [...]. 
 Martorul [...] a declarat ca fiind staţionat cu taximetrul in staţia Taxi [...], in jurul 
orei 14.30, a auzit un foc de arma, a coborât din autoturism si a mers in direcţia de unde 
venea zgomotul, a văzut autoturismul marca Skoda Octavia, cu numărul de înmatriculare 
[...] oprit in intersecţie, autoturism în care pe locul din dreapta fata era o persoana de sex 
feminin, iar pe locul conducătorului auto o persoana de sex masculin, care purta ochelari 
de vedere cu rame mari (pe care a identificat-o ulterior ca fiind inculpatul [...] ) si care 
avea in mana un pistol pe care 1-a introdus intr-o borseta aflata intre scaunele din fata. 
 In spatele acestui autoturism se afla oprit un autoturism marca Dacia Logan de 
culoare albastra înmatriculat in Sibiu. 
 Martorul [...] a precizat in declaraţia sa ca inculpatul a proferat injurii si ameninţări 
la adresa celor de fata si ca in autoturismul marca Dacia Logan se mai afla o persoana de 
sex masculin de aproximativ 40-50 de ani care nu a schiţat nici un gest, precum si faptul 
ca nu a observat ca şoferul acestui autoturism sa fi avut asupra sa vreun obiect 
contondent. 
 Din declaraţia martorului [...] rezulta ca inculpatul a demarat in tromba când a 
ajuns martorul in dreptul sau, aproape lovindu-1 pe martor, precum si faptul ca ulterior a 
sosit la fata locului un echipaj de politie căruia i s-a predat cartuşul găsit. 
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 Din cuprinsul raportului de constatare tehnico-stiintifica nr.94608 din 19.12.2012 
emis de I.P.J. Constanta, Serviciul Criminalistic rezulta ca pistolul marca WALTHER 
P99T, cu seria …, cu care inculpatul a tras, este in stare de funcţionare, iar tubul cartuş 
de calibrul 9 mm găsit la fata locului a fost initial echipat cu proiectil unic din cauciuc, si 
a fost tras cu arma menţionata. 
 Instanţa constată că fapta există, constituie infracţiune şi a fost comisă de 
inculpatul [...]. 
           La individualizarea pedepselor ce urmeaza a fi aplicate inculpatului instanta va 
avea in vedere criteriile prevazute de art. 72 C. pen si anume: dispozitiile din partea 
generala a Codului penal privind concursul de infractiuni, limitele de pedeapsa prevazute 
pentru infractiunile de ultraj contra bunelor moravuri si tulburarea ordinii si liniştii 
publice, şi uz de arma neletala fara drept, gradul extrem de ridicat de pericol social al 
celor doua infractiuni  dat de modalitatea concreta de savarsire (într-un loc public - pe o 
stradă cu circulaţie intensă, inculpatul a tras cu arma în pneul maşinii unui martor cu care 
a avut o neînţelegere în trafic), din urmarea produsă (tulburarea liniştii publice prin 
atitudinea violentă şi lipsa de respect la adresa normelor de convieţuire socială, cu 
reflecţie asupra siguranţei cetăţenilor care se deplasează pe stradă), relaţiile sociale 
încălcate ce ocrotesc liniştea publică şi implicit respectarea normelor impuse într-un stat 
de drept, persoana inculpatului care se afla la primul conflict cu legea penala şi care în 
fază de urmărire penală şi-a formulat apărări în scopul exonerării de răspundere penală, 
nerecunoscând comiterea infracţiunilor 
 Instanta a apreciat ca reeducarea inculpatului [...], în sensul respectului datorat 
valorilor sociale ocrotite de lege si pe care a inteles sa le incalce prin savarsirea 
infractiunilor  poate avea loc si fara privarea acestuia de libertate, insa ca si modalitate de 
individualizare judiciara a pedepsei  se impune aplicarea dispozitiile privind suspendarea 
executarii pedepsei sub supraveghere, fiind indeplinite conditiile prevazute de art. 86 
ind.1, regimul de supraveghere fiind de natura sa-l determine pe inculpatul [...] sa 
constientizeze consecintele pe termen lung ale faptelor sale si sa fixeze normele si 
valorile sociale pe care le-a încălcat. 
 
 Împotriva sentinţei penale nr. 92/29.01.2013 pronunţată de Judecătoria 
Constanţa în dosarul nr. 32357/212/2012 au declarat recurs Parchetul de pe lângă 
Judecătoria Constanţa şi inculpatul [...]. 
 Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanţa a solicitat majorarea pedepsei aplicate 
inculpatului şi executarea acesteia în regim privativ de libertate, în raport de gravitatea 
faptei şi conduita procesuală necorespunzătoare a inculpatului. 
 Inculpatul [...] a solicitat reducerea pedepsei aplicate, invocând datele personale 
favorabile şi incidenţa circumstanţei atenuante a provocării. 

Examinând legalitatea şi temeinicia sentinţei penale recurate, prin prisma 
criticilor formulate de recurenţi, precum şi din oficiu, conform art. 3856 alin. 3 C. 
Pr. Pen., curtea constată că recursurile formulate sunt nefondate. 



 160

Prima instanţă a stabilit în mod corect starea de fapt, încadrarea juridică şi 
vinovăţia inculpatului [...], 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 28.11.2012, în jurul orei 14:30, 
în timp ce se afla în autoturismul marca Skoda Octavia, cu numărul de înmatriculare [...] 
la intersecţia str. [...] cu Bld. [...], prin executarea unui foc de armă în pneul stânga fata al 
autoturismului marca Dacia Logan cu numărul de înmatriculare [...], condus de martorul 
[...], a tulburat liniştea publică, fapte care întrunesc elementele constitutive ale 
infracţiunilor de ultraj contra bunelor moravuri si tulburarea ordinii si liniştii publice 
prev. de art. 321 alin. l C. pen. şi uz de arma neletală fără drept, prev. de art. 135 din 
Legea nr. 295/2004. Faptele au fost comise pe fondul unei dispute în trafic între inculpat 
şi martorul [...], în cursul căreia părţile şi-au adus reciproc injurii, iar inculpatul a făcut 
uz şi de un pistol marca Walther P99T de calibrul 9 mm. 

La individualizarea pedepselor 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. 

Curtea apreciază că individualizarea pedepselor stabilite de prima instanţă pentru 
inculpatul [...] corespunde criteriilor generale prev. de art. 72 C. pen.  

Ca mijloc specific de coerciţie penală, de represiune, pedeapsa implică în mod 
necesar o suferinţă (aflecţiune) ce se realizează în timpul executării ei; de asemenea, 
caracterul coercitiv-aflectiv şi retributiv al pedepsei impune ca durata executării să fie 
corelată atât cu gravitatea faptei cât şi cu gradul de periculozitate al infractorului. Funcţia 
coercitiv – aflectivă a pedepsei se realizează prin aptitudinea pedepsei penale de a se 
manifesta ca o măsură cu caracter represiv supunându-l pe inculpat la o suferinţă morală 
prin privaţiune de libertate. 

Pedeapsa nu reprezintă numai un mijloc de constrângere a infractorului, dar şi un 
mijloc de reeducare al acestuia; totodată, pedeapsa se aplică în scopul prevenirii 
săvârşirii de noi infracţiuni atât de condamnat, cât şi de către ceilalţi destinatari ai legii 
penale. 

Prevenirea săvârşirii de noi infracţiuni nu se rezumă numai la împiedicarea 
condamnatului de a repeta alte încălcări ale legii penale, dar şi atenţionarea celorlalţi 
destinatari ai legii penale de a nu comite astfel de încălcări, fiind astfel satisfăcute atât 
scopul imediat cât şi scopul mediat al pedepsei. Nu se poate vorbi de scopul preventiv al 
pedepsei înţelegând prin aceasta numai dezideratul împiedicării condamnatului de a 
săvârşi noi infracţiuni, ignorându-se valenţele educative şi intimidante ale pedepsei 
pronunţate, faţă de ceilalţi membri ai societăţii. 
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Potrivit art. 72 C. pen., la stabilirea şi aplicarea pedepselor se ţine seama de 
dispoziţiile părţii generale a acestui cod, de limitele de pedeapsă fixate în partea specială, 
de gradul de pericol social al faptei săvârşite, de persoana infractorului şi de 
împrejurările care atenuează sau agravează răspunderea penală. 

În stabilirea unei pedepse care să reflecte scopul şi funcţiile pedepsei, prin 
raportare la aceste criterii generale de individualizare, este necesar a se examina 
cumulativ atât circumstanţele reale de comitere a faptei, cât şi circumstanţele personale 
ale inculpatului, mai ales în ipoteza în care apare o contradicţie între conduita anterioară 
a inculpatului, care nu lăsa să se întrevadă o conduita infracţională şi realitatea obiectivă 
care demonstrează potenţialul infracţional al inculpatului, în circumstanţe care nu 
impuneau în niciun caz reacţii care să îmbrace o formă infracţională. 

Inculpatul a comis două infracţiuni destul de grave, în condiţiile în care s-a 
implicat într-un conflict stradal, în timp ce se afla la volanul unui autoturism, generând 
un conflict verbal cu martorul [...], pe care l-a amplificat prin folosirea unui pistol, cu 
care a executat un foc către unul dintre pneurile autoturismului condus de martorul [...]. 
Modalitatea în care a acţionat inculpatul şi locul unde a ales să folosească pistolul a fost 
de natură să tulbure semnificativ liniştea şi ordinea publică, dar şi să creeze o reală stare 
de temere persoanelor prezente în trafic, întrucât executarea unui foc de armă nu 
constituie un fapt obişnuit pentru societate, fiind de natură să atragă atenţia publicului, de 
aceea astfel de acţiuni trebuie sancţionate mai sever. Se mai constată că inculpatul a 
acţionat impulsiv, a demonstrat un slab autocontrol şi a recurs la comiterea unor fapte 
penale într-o situaţie care nu ar fi trebuit să conducă la acest rezultat, iar în faza de 
urmărire penală a negat săvârşirea faptei şi au fost necesare darea sa în consemn pentru a 
fi depistat. 

Pe de altă parte, inculpatul este o persoană tânără, este căsătorit, are un copil 
minor, a desfăşurat activităţi lucrative, nu este cunoscut cu antecedente penale, iar în faza 
de judecată şi-a asumat responsabilitatea pentru infracţiunile comise. 

Se observă că datele personale favorabile ale inculpatului estompează din gradul 
de pericol social al faptelor comise, aşa încât prima instanţă a realizat un just echilibru 
între circumstanţele reale de comitere a infracţiunilor şi datele personale ale inculpaţilor, 
asigurând o sancţionare care respectă criteriile generale prev. de art. 72 C. pen. şi 
atingerea scopului prev. de art. 52 C. pen. 

Drept urmare, curtea nu identifică motive pertinente nici pentru majorarea 
pedepselor aplicate inculpatului şi executarea pedepsei rezultante în regim privativ de 
libertate, cum a solicitat procurorul, dar nici pentru reducerea pedepselor, în sensul 
solicitat de inculpat. 

Nu s-ar putea reţine circumstanţa atenuantă a provocării prev. de art. 74 lit. b C. 
pen., întrucât nu se confirmă susţinerile inculpatului, în sensul că i s-ar fi provocat o 
puternică stare de emoţie, prin simplul fapt că a fost luat de braţ de martorul [...], aşa cum 
a reţinut şi prima instanţă; de altfel, infracţiunile reţinute în sarcina inculpatului sunt 
infracţiuni de pericol, în care subiectul pasiv este statul, ca exponent al societăţii,  iar 
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circumstanţa atenuantă a provocării implică, printre alte condiţii, ca riposta infractorului 
la acţiunea provocatoare a victimei să fie îndreptată împotriva  acesteia; în condiţiile în 
care nu avem un subiect pasiv individualizat al infracţiunii, este exclusă de plano 
posibilitatea reţinerii acestei circumstanţe atenuante legale.  

Modalitatea de individualizare a executării pedepsei rezultante, respectiv 
suspendarea sub supraveghere pe durata unui termen de încercare de  6 ani este necesară, 
dar şi suficientă pentru îndreptarea inculpatului,  care are posibilitatea de a reflecta 
asupra conduitei pe care trebuie să o adopte şi de a conştientiza gravitatea faptei comise 
şi evitarea reiterării comportamentului infracţional. Datele personale ale inculpatului şi 
gradul său de instruire îi permit să perceapă rolul preventiv – educativ al pedepsei şi fără 
a executa pedeapsa în regim privativ de libertate, care este considerat de curte excesiv 
pentru persoana inculpatului. 
 Pentru aceste considerente, în baza art. 38515 pct. 1 lit. b C. pr. pen. curtea va 
respinge ca nefondate recursurile formulate de Parchetul de pe lângă Judecătoria 
Constanţa şi inculpatul [...] împotriva sentinţei penale nr. 92/29.01.2013 pronunţată de 
Judecătoria Constanţa în dosarul nr. 32357/212/2012. 

În baza art. 192 alin. 2 C. pr. pen. va fi obligat inculpatul [...] la plata sumei de 300 
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. 

Decizia penală nr. 652/P/19.09.2013 
Judecător redactor Marius Damian Mitea 

 
          15. Săvârşirea în concurs real şi în stare de recidivă postexecutorie a 
infracţiunii de conducere pe drumurile publice fără a poseda permis de conducere 
şi săvârşirea a trei infracţiuni de uz de fals. Perseverenţă în comiterea de 
infracţiuni. Individualizarea pedepselor aplicate inculpatului. 

 
 Individualizarea pedepselor aplicate inculpatului corespunde criteriilor generale prev. de art. 

72 Cod penal, fiind apte să asigure realizarea scopului şi funcţiilor pedepsei. Instanţa a ţinut seama de 
modalitatea de comitere a infracţiunilor, conduita procesuală parţial sinceră a inculpatului, dar şi de 
perseverenţa infracţională a inculpatului în comiterea aceluiaşi gen de infracţiuni, inclusiv pe 
parcursul procedurii judiciare în care era cercetat pentru conducerea fără permis de conducere a unui 
autoturism. Inculpatul a mai fost condamnat anterior pentru săvârşirea a numeroase infracţiuni, 
începând cu anul 1988, după care a mod constant a suferit condamnări până în anul 2004. Cu toate că 
a executat de mai multe ori pedepse privative de libertate, acesta a continuat să comită infracţiuni, 
ignorând cu desăvârşire consecinţele încălcării valorilor sociale ocrotite de legea penală şi dovedind 
că scopul preventiv-educativ al pedepselor anterioare nu  a fost atins. 

Numai o pedeapsă justă şi proporţională este de natură să asigure atât exemplaritatea cât şi 
finalitatea acesteia, prevenţia specială şi generală înscrise şi în Codul penal român, art. - 52 alin.1 - , 
potrivit căruia “scopul pedepsei este prevenirea săvârşirii de noi infracţiuni”. 
 Săvârşirea atâtor infracţiuni, reflectate în 11 hotărâri de condamnare, demonstrează un 
comportament infracţional repetat, cu un grad ridicat de periculozitate pentru societate, care se impune 



 163

a fi sancţionat corespunzător, tocmai pentru ca funcţia preventivă a pedepsei să fie receptată 
corespunzător atât de persoana inculpatului, cât şi de restul subiecţilor. 
 

Art. 86 alin. 1 din OUG nr. 195/2002 republicată 
Art. 291 Cod procedură penală 

Art. 37 lit. b Cod procedură penală 
Art. 33 lit. a) Cod penal 

Art. 72 Cod penal 
 

Prin sentinţa penală nr. 108/15.05.2013 pronunţată de Judecătoria Mangalia în 
dosarul nr. 592/254/2013 s-au hotărât următoarele: 

În baza art. 334 Cod procedură penală schimbă încadrarea juridică a faptelor 
pentru care s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatului [...] din infracţiunile prevăzute 
de art. 86 alin.1 din O.U.G. nr. 195/2002 republicată cu aplicarea art. 37 lit. b Cod 
procedură penală, de  art. 291 Cod penal cu aplicarea art. 37 lit. b Cod procedură penală, 
de  art. 291 Cod penal cu aplicarea art. 37 lit. b Cod procedură penală şi de  art. 291 Cod 
penal cu aplicarea art. 37 lit. b Cod procedură penală în infracţiunile prevăzute de art. 86 
alin.1 din O.U.G. nr. 195/2002 republicată cu aplicarea art. 37 lit. b Cod penal, de art. 
291 Cod penal cu aplicarea art. 37 lit. b Cod penal, de art. 291 Cod penal cu aplicarea art. 
37 lit. b Cod penal şi de art. 291 Cod penal cu aplicarea art. 37 lit. b Cod penal. 

În baza art. 86 alin.1 din O.U.G. nr. 195/2002 republicată cu aplicarea art. 37 lit. b 
Cod penal raportat la art. 3201 alin.7 cod procedură penală condamnă pe inculpatul [...], 
cu antecedente penale, la o pedeapsă de 1 (un) an închisoare pentru săvârşirea în stare de 
recidivă postexecutorie a infracţiunii de conducere pe drumurile publice a unui 
autovehicul fără a poseda permis de conducere. 

În baza art. 71 alin. 1-3 Cod penal interzice inculpatului pe durata executării 
pedepsei principale drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II- a şi de art. 64 
alin. 1 lit. b Cod penal. 

În baza art. 291 Cod penal cu aplicarea art. 37 lit. b Cod penal raportat la art. 3201 
alin.7 Cod procedură penală condamnă pe inculpatul [...] la o pedeapsă de 5 (cinci) luni 
închisoare pentru săvârşirea în stare de recidivă postexecutorie a  infracţiunii de uz de 
fals. 

În baza art. 71 alin. 1-3 Cod penal interzice inculpatului pe durata executării 
pedepsei principale drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II- a şi de art. 64 
alin. 1 lit. b Cod penal. 

În baza art. 291 Cod penal cu aplicarea art. 37 lit. b Cod penal raportat la art. 3201 
alin.7 Cod procedură penală condamnă pe inculpatul [...] la o pedeapsă de 5 (cinci) luni 
închisoare pentru săvârşirea în stare de recidivă postexecutorie a  infracţiunii de uz de 
fals. 

În baza art. 71 alin. 1-3 Cod penal interzice inculpatului pe durata executării 
pedepsei principale drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II- a şi de art. 64 
alin. 1 lit. b Cod penal. 
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În baza art. 291 Cod penal cu aplicarea art. 37 lit. b Cod penal raportat la art. 3201 
alin.7 Cod procedură penală condamnă pe inculpatul [...] la o pedeapsă de 5 (cinci) luni 
închisoare pentru săvârşirea în stare de recidivă postexecutorie a  infracţiunii de uz de 
fals. 

În baza art. 71 alin. 1-3 Cod penal interzice inculpatului pe durata executării 
pedepsei principale drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II- a şi de art. 64 
alin. 1 lit. b Cod penal. 

În baza art. 34 alin.1 lit. b Cod penal raportat la  art. 33 lit. a Cod penal contopeşte 
pedepsele aplicate inculpatului prin prezenta sentinţă, urmând ca inculpatul să execute 
pedeapsa cea mai grea, de 1 (un) an închisoare. 

În baza art. 71 alin. 1-3 Cod penal interzice inculpatului pe durata executării 
pedepsei principale rezultante drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II- a şi de 
art. 64 alin. 1 lit. b  Cod penal. 

În baza art. 118 alin.1 lit. b şi c Cod penal coroborat cu art. 111 şi art. 112 lit. f 
Cod penal dispune confiscarea permiselor de conducere pentru categoria B seria … 
emise la data de 27.08.2007 pe numele inculpatului [...], purtând însemnele autorităţilor 
din Marea Britanie, şi a permisului de rezidenţă seria … eliberat la data de 06.05.2008 pe 
numele inculpatului [...], purtând însemnele autorităţilor din Gibraltar, înscrisuri false şi 
folosite de inculpat  la săvârşirea infracţiunilor prevăzute de art. 291 Cod penal. 
 În baza art. 191 alin.1 Cod procedură penală obligă pe inculpat la plata către stat a 
sumei de 1200 RON reprezentând cheltuieli judiciare avansate de stat în cauză. 
 Pentru a pronunţa această hotărâre prima instanţă a reţinut că la data de 
18.05.2012, în jurul orelor 15:00, organele de poliţie din cadrul P.T.F. Vama Veche - 
Grupul de Nave Mangalia - Garda de Coastă Constanţa, aflate în exercitarea atribuţiilor 
de serviciu, au procedat la controlul documentelor de identificare ale inculpatului [...] şi 
ale autoturismului condus de acesta, marca Ford Focus cu număr de înmatriculare 
britanic …, în Punctul de Trecere a Frontierei, pe sensul de ieşire din România (intrare in 
Republica Bulgaria). 
 Cu ocazia controlului, inculpatul a prezentat paşaportul turistic cu nr. … emis de 
autorităţile române, certificatul de înmatriculare seria … eliberat de autorităţile din 
Marea Britanie precum şi permisul de conducere cu seria … emis de autorităţile din 
Marea Britanie. 
 În urma examinării permisului de conducere prezentat de inculpat, organele de 
poliţie s-au sesizat cu privire la existenţa unei suspiciuni de falsificare a acestuia datorită 
modului de imprimare al documentului şi lipsei de reacţie la razele UV. 

Verificările efectuate în portalul DEPABD - Evidenţa Permise Auto au relevat 
faptul că inculpatul  nu deţine permis de conducere auto românesc pentru nici o categorie 
de autovehicule. 
 Întrebat fiind cu privire la modul în care a dobândit permisul auto, inculpatul a 
declarat că a obţinut permisul de conducere pe teritoriul Statului Gibraltar, urmând 
cursurile unei şcoli de şoferi, contra sumei de 469 euro, fiind ajutat la examenul de sală 
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de către un cetăţean britanic pe nume „[...]", pentru suma de 600 euro,  astfel cum se 
reţine din procesul-verbal întocmit de organele de poliţie şi anexat la dosarul de urmărire 
penală. 
 Potrivit concluziilor raportului de constatare tehnico-ştiinţifică tehnico-grafică nr. 
2755540/06.06.2012 întocmit de  Compartimentul Expertiză a Documentelor de 
Călătorie şi Criminalistică - Serviciul Teritorial al Politiei de Frontieră Constanta - Garda 
de Coastă Constanta, permisul de conducere cu seria …, purtând însemnele autorităţilor 
din Marea Britanie, eliberat de autorităţile britanice la data de 27.08.2007 pe numele [...] 
pentru categoria B, nu este autentic (este fals total). 
 Din adresa nr. 26546/06.08.2012 emisă de Instituţia Prefectului Judeţului 
Constanţa – Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi înmatriculare 
Autovehicule Constanţa, rezultă că inculpatul nu figurează în evidenţele acestui serviciu 
cu permis de conducere pentru nicio categorie. 
 Audiat în calitate de învinuit la data de 16.01.2013 de către procurorul Parchetului 
de pe lângă Curtea de Apel Constanţa, inculpatul a declarat că permisul de conducere pe 
care l-a prezentat autorităţilor din România era de fapt „un duplicat” al permisului de 
conducere pe care îl deţine şi care i-a fost eliberat de autorităţile din Gibraltar, fiind o 
practică în Gibraltar şi Spania să se prezinte astfel de „duplicate". Inculpatul a mai 
precizat faptul că „duplicatul” sau copia permisului de conducere l-a comandat unui 
centru de copiere din Gibraltar şi,  fiind familiarizat cu acea practică, nu a mai luat cu el 
în România permisul de conducere original, ci doar copia acestuia, pe care a prezentat-o 
organelor de poliţie fără a le relata că este o copie, iar atunci când a fost întrebat de către 
organele de poliţie ale Gărzii de Coastă despre modul în care a obţinut permisul de 
conducere, a făcut referire la permisul autentic, care la acel moment se afla în Gibraltar. 
 Referitor la „[...]" a relatat că a înţeles să precizeze amănunte pentru a prezenta 
procedura eliberării permisului de conducere, fiind sincer atunci când a menţionat că a 
fost ajutat de acesta la examenul de sală, dar nu că ar fi obţinut prin „[...]" permisul de 
conducere, cel din urmă fiind doar însoţitorul lui la sediul secţiei de poliţie, care i-a 
eliberat permisul de conducere. 
 Cu ocazia consemnării declaraţiei anterior menţionate, inculpatul a prezentat 
procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa un permis de 
conducere ale cărui date erau identice cu cele din permisul de conducere prezentat 
organelor de poliţie la data de 18.05.2012, purtând aceeaşi serie, aceeaşi dată de emitere 
şi  aceleaşi date de identificare ale posesorului. 
 Cu aceeaşi ocazie i s-a solicitat inculpatului să precizeze adresa unde poate fi găsit 
în Gibraltar, el precizând că locuieşte la adresa … United Kingdom, şi a prezentat în 
acest sens permisul de rezidenţă seria … eliberat la data de 06.05.2008 de către 
autorităţile din Gibraltar. 
 La data de 17.01.2013 au fost primite de la inculpat permisul de conducere pentru 
categoria B, seria [...] purtând însemnele autorităţilor din Marea Britanie pe numele [...], 
emis la data de 27.08.2007, precum şi permisul de rezidenţă seria [...] eliberat la data de 



 166

06.05.2008 de către autorităţile din Gibraltar pe numele [...], în vederea efectuării câte 
unor constatări tehnico-ştiinţifice tehnico-criminalistice prin  care să verifice  dacă 
acestea sunt autentice. 
 Potrivit rapoartelor de constatare tehnico-ştiinţifică tehnico-grafică nr. 2905636 
din data de 18.01.2013 şi nr. 2905732 din data de 28.01.2013 întocmite de Serviciul 
Teritorial al Poliţiei de Frontieră Constanţa - Compartimentul Expertiză a Documentelor 
de Călătorie şi Criminalistică, „permisul de conducere categoria B, seria [...] cu 
însemnele autorităţilor din Marea Britanie, eliberat la data de 27.08.2007 pe numele 
cetăţeanului român [...], nu este un înscris autentic (este fals total)”, iar „permisul de 
rezidenţă seria [...] cu însemnele autorităţilor din Marea Britanie (Gibraltar) emis la data 
de 06.05.2008 pe numele cetăţeanului român [...], nu este un înscris autentic (este fals 
total)." 
 Cu privire la inculpat, se reţine împrejurarea că nu se află la primul conflict cu 
legea penală, ci a fost anterior condamnat pentru săvârşirea unui număr important de 
infracţiuni de furt calificat, nu este căsătorit, are un copil minor în îngrijire, nu are 
ocupaţie şi loc de muncă. 
 Din analiza fişei de cazier judiciar a inculpatului şi a actelor dosarului se reţine 
împrejurarea că faptele pentru care s-a dispus trimiterea în judecată şi pentru săvârşirea 
cărora inculpatul a fost cercetat în cauză au fost comise în stare de recidivă 
postexecutorie, respectiv după executarea unor pedepse cu închisoare mai mare de 6 luni 
aplicate prin sentinţe penale pronunţate de diferite instanţe. 

Având în vedere situaţia de fapt reţinută pe baza probelor administrate în cauză, 
instanţa a apreciat că faptele săvârşite de inculpat întrunesc elementele constitutive ale 
infracţiunilor prev. de art. 86 alin. 1 din OUG nr. 195/2002 rep.  şi trei infracţiuni prev. 
de art. 291 C. pen. 

Instanţa a apreciat 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 astfel condiţiile legale pentru condamnarea 
inculpatului pentru comiterea infracţiunilor pentru care a fost cercetat  în prezenta cauză. 

La individualizarea pedepselor ce vor fi aplicate inculpatului, instanţa a avut în 
vedere atât criteriile generale prevăzute de ar.72 Cod penal, respectiv gradul de pericol 
social al faptelor, împrejurările care agravează sau atenuează răspunderea penală, 
persoana inculpatului, limitele de pedeapsă prevăzute de Codul penal şi de OUG 
nr.195/2002 cât şi dispoziţiile art. 3201 alin.7 Cod procedură penală, potrivit cu care 
inculpatul beneficiază de o reducere cu o treime a limitelor de pedeapsă prevăzute de 
lege, în cazul pedepsei închisorii, şi de reducerea cu o pătrime a limitelor de pedeapsă 
prevăzute de lege, în cazul pedepsei amenzii. 

Astfel, legiuitorul însuşi a considerat că infracţiunile reţinute în sarcina 
inculpatului prezintă un grad ridicat de pericol social generic din moment ce a prevăzut 
pentru acestea numai pedeapsa închisorii. 
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Împotriva sentinţei penale nr. 108/15.05.2013 pronunţată de Judecătoria 
Mangalia în dosarul nr. 592/254/2013 a declarat recurs inculpatul [...], care a 
solicitat reducerea pedepsei, în considerarea conduitei procesuale sincere şi a datelor 
personale. 

Examinând legalitatea şi temeinicia sentinţei penale recurate, prin prisma 
criticilor formulate de recurent, precum şi din oficiu, conform art. 3856 alin. 3 C. 
Pr. Pen., curtea constată că recursul formulat de inculpatul [...] este nefondat. 

Prima instanţă a stabilit în mod corect starea de fapt, încadrarea juridică şi 
vinovăţia inculpatului [...], fiind îndeplinite condiţiile impuse de art. 345 alin. 2 C. pr. 
pen. pentru pronunţarea unei soluţii de condamnare. De altfel, inculpatul a recunoscut 
comiterea faptelor, 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 18.05.2012, în jurul orelor 
15:00, organele de poliţie din cadrul P.T.F. Vama Veche - Grupul de Nave Mangalia - 
Garda de Coastă Constanţa au procedat la controlul documentelor de identificare ale 
inculpatului [...] şi ale autoturismului condus de acesta, marca Ford Focus cu număr de 
înmatriculare britanic G 3130 C, în Punctul de Trecere a Frontierei, pe sensul de ieşire 
din România (intrare in Republica Bulgaria). 
 Cu ocazia controlului, inculpatul a prezentat paşaportul turistic cu nr. 12282710 
emis de autorităţile române, certificatul de înmatriculare seria … eliberat de autorităţile 
din Marea Britanie, precum şi permisul de conducere cu seria [...] emis de autorităţile din 
Marea Britanie, care s-a constatat ulterior că este falsificat. În data de 16.01.2013 
inculpatul a folosit în faţa procurorului permisul de conducere seria [...] emis la data de 
27.08.2007 de autorităţile din Marea Britanie pe numele [...] şi permisul de rezidenţă 
seria [...] emis la data de 06.05.2008 de autorităţile din Gibraltar pe numele [...], 
cunoscând că ambele sunt falsificate. 

Situaţia de fapt rezultă din următoarele mijloace de probă: procesul verbal de 
constatare a infracţiunilor din data de 18.05.2012, procesul verbal de sesizare din data de 
17.01.2013, rapoartele de constatare tehnico-ştiinţifică tehnico-grafică nr. 2905636 din 
data de 18.01.2013, nr. 2905732 din data de 28.01.2013 şi nr. 2755540 din data de 
06.06.2012 întocmite de Serviciul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Constanţa - 
Compartimentul Expertiză a Documentelor de Călătorie şi Criminalistică, declaraţiile de 
recunoaştere ale inculpatului [...]. 

În ceea ce priveşte individualizarea pedepselor aplicate inculpatului de prima 
instanţă, curtea constată că pedepsele stabilite corespund criteriilor generale prev. de art. 
72 C. pen. şi sunt de natură să asigure realizarea scopului şi funcţiilor pedepsei. 

Individualizarea pedepselor aplicate inculpatului corespunde criteriilor generale 
prev. de art. 72 c. pen., fiind apte să asigure realizarea scopului şi funcţiilor pedepsei. 
Instanţa a ţinut seama de modalitatea de comitere a infracţiunilor, conduita procesuală 
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parţial sinceră a inculpatului, dar şi de perseverenţa infracţională  a inculpatului în comiterea 
aceluiaşi gen de infracţiuni, inclusiv pe parcursul procedurii judiciare în care era cercetat pentru 
conducerea fără permis de conducere a unui autoturism. Inculpatul a mai fost condamnat 
anterior pentru săvârşirea a numeroase infracţiuni, începând cu anul 1988, după care a mod 
constant a suferit condamnări până în anul 2004. Cu toate că a executat de mai multe ori 
pedepse privative de libertate, acesta a continuat să comită infracţiuni, ignorând cu desăvârşire 
consecinţele încălcării valorilor sociale ocrotite de legea penală şi dovedind că scopul 
preventiv-educativ al pedepselor anterioare nu  a fost atins. 

Curtea reţine că numai o pedeapsă justă şi proporţională este de natură să asigure atât 
exemplaritatea cât şi finalitatea acesteia, prevenţia specială şi generală înscrise şi în Codul penal 
român, art. - 52 alin.1 - , potrivit căruia “scopul pedepsei este prevenirea săvârşirii de noi 
infracţiuni”. 
 Săvârşirea atâtor infracţiuni, reflectate în 11 hotărâri de condamnare, demonstrează un 
comportament infracţional repetat, cu un grad ridicat de periculozitate pentru societate, care se 
impune a fi sancţionat corespunzător, tocmai pentru ca funcţia preventivă a pedepsei să fie 
receptată corespunzător atât de persoana inculpatului, cât şi de restul subiecţilor. 
 Drept urmare, nu se justifică reducerea pedepselor stabilite inculpatului, care oricum sunt 
apropiate de minimul special prevăzut de lege şi nu se identifică împrejurări care să justifice un 
tratament sancţionator mai blând, în condiţiile în care inculpatul perseverează în comiterea de 
infracţiuni, dovedind îndrăzneală prin folosirea înscrisurilor falsificate chiar în faţa 
procurorului, în încercarea de a-şi dovedi nevinovăţia. 
 Astfel, curtea constată că criticile inculpatului [...] privind greşita individualizare a 
pedepselor ce i s-au aplicat sunt neîntemeiate. 

Pentru aceste considerente, în baza art. 38515 alin.1 pct.1 lit. b cod procedură penală 
curtea va respinge ca nefondat recursul formulat de inculpatul [...] împotriva sentinţei penale nr. 
108/15.05.2013 pronunţată de Judecătoria Mangalia în dosarul nr. 592/254/2013. 
 În baza art. 192 alin.2 cod procedură penală inculpat [...]  va fi obligat la plata sumei de 
500 lei, reprezentând cheltuieli judiciare către stat. 

Decizia penală nr. 664/P/19.09.2013 
Judecător redactor Marius Damian Mitea 

 
          16. Plata unei amenzi penale pentru săvârşirea infracţiunii de pescuit a 
sturionilor în alt scop decât pentru capturarea reproducătorilor de sturioni vii 
pentru programele de populare/repopulare cu puiet de sturion, pentru 
reproducerea artificială în vederea obţinerii de puiet pentru acvacultură sau 
pescuitul în scop ştiinţific. Circumstanţele personale ale inculpatului. 
Recunoaşterea în totalitate a faptelor săvârşite. 

 
S-a realizat o individualizare corectă a pedepsei sub aspectul cuantumului, avându-se în vedere 

ansamblul criteriilor prevăzute de art. 72 Cod penal, inclusiv gradul de pericol social concret al faptei 
prin prisma tuturor elementelor prin care se circumstanţiază, cât şi circumstanţele personale ale 
inculpatului recurent, astfel încât acestea să conducă la realizarea scopului şi funcţiilor pedepsei, 
astfel cum sunt stabilite prin dispoziţiile art.52 alin.1 şi 2 Cod penal. 
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Fapta comisă de inculpat prezintă un grad relativ ridicat de pericol social determinat de 
împrejurările şi modalitatea de comitere, acesta pescuind fără a avea autorizaţiile impuse de 
dispoziţiile legale care reglementează activitatea de pescuit comercial, cantitatea şi speciile de peşte 
pescuit. 

Circumstanţele personale ale inculpatului au fost avute în vedere de instanţa de fond atunci 
când a stabilit natura pedepsei, respectiv amendă şi nu pedeapsa închisorii. 

 La stabilirea cuantumului pedepsei s-au avut în vedere şi prevederile art.3201 alin.7 Cod 
pr.penală, în sensul că în situaţia în care inculpatul recunoaşte în totalitate faptele reţinute în sarcina 
sa prin actul de sesizare al instanţei şi nu solicită administrarea de noi probe, acesta beneficiază de 
reducerea cu 1/3 a limitelor de pedeapsă prevăzute de lege. 

 
Art.64 lit.c din OUG nr.23/2008 

Art.3201  alin.7 Cod pr.penală 
 

 Curtea constată că, prin sentinţa penală nr. 60 din data de 10 iulie 2013, 
pronunţată de Judecătoria Măcin în dosarul penal nr. 737/253/2013, s-au dispus 
următoarele: 
 „În baza art.64 alin.1 lit.”c” din OUG 23/2008 cu aplicarea art.3201 alin.7 cod 
pr.penală, 

  Condamnă pe inculpatul [...] la 4.000 (patru mii) lei amendă penală pentru 
săvârşirea la 05 ianuarie 2013 a infracţiunii de pescuit a sturionilor în alt scop decât 
pentru capturarea reproducătorilor de sturioni vii pentru programele de 
populare/repopulare cu puiet de sturion, pentru reproducerea artificială în vederea 
obţinerii de puiet pentru acvacultură sau pescuitul în scop ştiinţific. 
 În baza art.64 alin.1 din OUG 23/2008 interzice inculpatului pe o perioadă de un 
an dreptul de a pescui. 
 Obligă pe inculpat să plătească părţii civile A.R.B.D.D. Tulcea suma de 744,14 lei 
reprezentând c/val. prejudiciu. 
 În baza art.66 alin.1 din OUG 23/2008 dispune confiscarea de la inculpat a unei 
unelte de pescuit de tip setcă din aţă cu lungime de 35 m., înălţime 2,5 m., dimensiunii 
50 mm., gard de uzură 30%, predată la camera de corpuri delicte a Gărzii de Coastă, 
Serviciul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Tulcea şi a unei ambarcaţiuni tip lotcă de 17 
crivace, din fibră de sticlă de culoare verde, cu număr 263 Galaţi, aflată în custodia 
inculpatului.” 
 Pentru a pronunţa această sentinţă, instanţa de fond, în baza materialului 
probator administrat în cauză, a reţinut următoarele:  
 Prin Rechizitoriul nr.385/P/2013 din 13.06.2013 al Parchetului de pe lângă 
Tribunalul Tulcea s-a dispus trimiterea în judecată penală a inculpatului [...] pentru 
săvârşirea infracţiunii prev. de art.64 lit.c din OUG nr.23/2008. 
 În data de 05.01.2012, ora 13,30, un echipaj al Poliţiei de Frontieră din cadrul 
Gărzii de Coastă – Sector Poliţie de Frontieră Isaccea, a depistat şi oprit pe malul Dunării 
în dreptul loc.Grindu, jud. Tulcea, o ambarcaţiune tip lotcă cu număr de înregistrare GL 
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263, în care se afla inculpatul [...] şi care efectuase activitate de pescuit pe fluviul 
Dunăre, în locul mila marină nr.67,5 (toana Groapa Catargului). 
 În urma verificării ambarcaţiunii, s-a constatat că în interiorul acesteia exista o 
unealtă de pescuit tip avă în lungime de 35 m. în care erau capturate mai multe 
exemplare de peşte din specia cegă - familia sturion şi în interiorul ambarcaţiunii mai 
exista o cantitate din aceeaşi categorie de peşte. 
 Întrebat de provenienţa peştelui, acesta a declarat că îi aparţine, fiind pescuit în 
data de 05.01.2012 între orele 9,00 şi 13,00. 
 Efectuându-se cântărirea peştelui, s-a constatat că inculpatul în urma activităţii de 
pescuit a capturat o cantitate totală de 29 Kg. de peşte din familia sturion – specia cegă, 
reprezentând un număr total de 67 de exemplare. 
 Solicitându-i-se documente, acesta nu a putut prezenta autorizaţie pentru pescuitul 
reproducătorilor de sturioni vii, întrucât nu poseda o astfel de autorizaţie. 
 Prin adresa nr.5002 din 20.02.2012, A.R.B.D.D. Tulcea, în calitate de 
administrator al resurselor acvatice vii în zona în care inculpatul a pescuit cele 29 de Kg 
de peşte sturion, a confirmat că în data de 05.01.2012 inculpatul nu era autorizat să 
efectueze activitate de pescuit comercial în condiţiile legii şi că prin fapta săvârşită a 
creat fondului piscicol un prejudiciu de 744,14 lei. 
 Prin cererea depusă la 27.06.2013 şi prin declaraţia autentificată sub nr. 
1398/27.06.2013 de BNP [...], inculpatul a precizat că recunoaşte săvârşirea faptelor 
reţinute în actul de sesizare al instanţei şi a solicitat ca judecata faptei să se facă pe baza 
probelor administrate în faza de urmărire penală, cu aplicarea prevederilor art.3201 cod 
pr.penală. 
 Situaţia de fapt este dovedită în cauză cu procesul verbal de constatare întocmit la 
05.01.2012 de lucrătorii Poliţiei de Frontieră Isaccea, cu procesul verbal de stabilire a 
dimensiunii peştelui şi laturii ochiurilor uneltelor de pescuit, cu procesul verbal de 
cântărire, cu dovada de ridicare a bunurilor, toate coroborate cu declaraţiile de 
recunoaştere ale inculpatului atât în faza urmăririi penale cât şi în faza cercetării 
judecătoreşti. 
 În drept, fapta inculpatului [...] care la data de 5 ianuarie 2012, între orele 9,00 – 
13,00, a pescuit cantitatea de 29 Km. peşte din familia sturioni, specia cegă (un număr de 
67 de exemplare), întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de pescuit a 
sturionilor în alt scop decât pentru capturarea reproducătorilor de sturioni vii pentru 
programele de populare/repopulare cu puiet de sturioni, pentru reproducerea artificială în 
vederea obţinerii de puiet pentru acvacultură sau pescuit în scop ştiinţific, prev şi ped. de 
art.64 alin.1 lit.c din OUG 23/2008. 
 La stabilirea cuantumului pedepsei s-au avut în vedere şi prevederile art.3201  
alin.7 cod pr.penală, în sensul că în situaţia în care inculpatul recunoaşte în totalitate 
faptele reţinute în sarcina sa prin actul de sesizare al instanţei şi nu solicită administrarea 
de noi probe, acesta beneficiază de reducerea cu 1/3 a limitelor de pedeapsă prevăzute de 
lege. 
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 Trebuie reţinut că textul sancţionator, respectiv art.64 alin.1 teza II din OUG 
23/2008, impune şi aplicarea măsurii interzicerii dreptului de a pescui pe o perioadă de 
1-3 ani, motiv pentru care s-a interzis inculpatului dreptul de a pescui pe o perioadă de 1 
an. 
 Potrivit art.66 alin.1 din OUG 23/2008, sunt supuse ridicării în vederea confiscării 
uneltele şi ambarcaţiunile de pescuit, animalele, mijloacele de transport, armele de foc şi 
orice alte bunuri care au fost folosite la săvârşirea infracţiunilor. 
 În baza textului de lege mai sus menţionat s-a dispus confiscarea de la inculpat a 
unei unelte de pescuit de tip setcă din aţă cu lungime de 35 m., înălţime 2,5 m., 
dimensiunii 50 mm., gard de uzură 30%, predată la camera de corpuri delicte a Gărzii de 
Coastă, Serviciul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Tulcea şi a unei ambarcaţiuni tip lotcă 
de 17 crivace, din fibră de sticlă de culoare verde, cu număr 263 Galaţi, aflată în custodia 
inculpatului. 
 Sub aspectul laturii civile inculpatul a fost obligat să plătească părţii civile 
A.R.B.D.D. Tulcea suma de 744,14 lei, reprezentând c/val. prejudiciului creat ca urmare 
a săvârşirii infracţiunii. 
 Împotriva susmenţionatei sentinţe a formulat recurs inculpatul [...], criticând-
o pentru nelegalitate şi netemeinicie, sub următoarele aspecte: 

Instanţa de fond a realizat o individualizare greşită a pedepsei aplicată inculpatului 
recurent sub aspectul cuantumului, impunându-se reducerea cuantumului şi aceasta în 
raport de circumstanţele personale ale inculpatului constând în absenţa antecedentelor 
penale, integrarea familială, fiind căsătorit cu un copil minor şi atitudinea de 
recunoaştere adoptată de inculpat. 

În mod greşit inculpatul a fost obligat să plătească părţii civile suma de 744,14 lei 
reprezentând c./val. prejudiciu în condiţiile în care întreaga cantitate de puiet viu a fost 
redată mediului natural. 

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

Prima instanţă a avut în vedere ansamblul criteriilor prevăzute de art. 72 cod penal 
inclusiv gradul de pericol social concret al faptei prin prisma tuturor elementelor prin 
care se circumstanţiază, cât şi circumstanţele personale ale inculpatului recurent, 
realizând o individualizare corectă a pedepsei sub aspectul cuantumului, astfel încât 
acestea să conducă la realizarea scopului şi funcţiilor pedepsei, astfel cum sunt stabilite 
prin dispoziţiile art.52 alin.1 şi 2 cod penal. 

Fapta comisă de inculpat prezintă un grad relativ ridicat de pericol social 
determinat de împrejurările şi modalitatea de comitere, acesta pescuind fără a avea 
autorizaţiile impuse de dispoziţiile legale care reglementează activitatea de pescuit 
comercial, cantitatea şi speciile de peşte pescuit. 

Circumstanţele personale ale inculpatului au fost avute în vedere de instanţa de 
fond atunci când a stabilit natura pedepsei, respectiv amendă şi nu pedeapsa închisorii. 
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În mod greşit inculpatul a fost obligat să plătească părţii civile suma de 744,14 lei 
reprezentând c./val. prejudiciu în condiţiile în care întreaga cantitate de puiet viu a fost 
redată mediului natural, în patrimoniul părţii civile neproducându-se nici o pagubă. 

În consecinţă, Curtea, în baza art.385 ind.15 alin.1 pct.2 lit. d cod procedură 
penală, va admite recursul formulat de recurentul inculpat [...] împotriva sentinţei penale 
nr.60/10.07.2013 pronunţată de Judecătoria Măcin  în dosar nr. 737/253/2013, va casa, în 
parte, numai sub aspectul laturii civile, sentinţa penală nr.60/10.07.2013 pronunţată de 
Judecătoria Măcin  în dosar nr. 737/253/2013 şi rejudecând va respinge ca nefondată 
acţiunea civilă formulată de partea civilă ARBDD Tulcea şi va înlătura obligarea 
inculpatului [...] la plata către partea civilă ARBDD Tulcea a sumei de 744,14 lei.  

Se vor menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei primei instanţe care nu sunt 
contrare prezentei decizii. 

Decizia penală nr. 676/P/19.09.2013 
Judecător redactor Eleni Cristina Marcu 

 
 
          17. Abuz în serviciu contra intereselor publice. Restituirea cauzei la procuror.  
 

Actul de sesizare a instanţei nu se circumscrie condiţiilor de legalitate prevăzute de art.264 
alin.3 Cod de procedură penală, de vreme ce, în cazul infracţiunii prevăzute de art.323 Cod penal, nu 
se precizează infracţiunea care intră în scopul asocierii, o astfel de menţiune fiind, de altfel, importantă 
în vederea stabilirii limitelor speciale ale pedepsei, în raport cu regimul sancţionator prevăzut de lege. 

De asemenea, referitor la aceeaşi infracţiune, actul de sesizare a instanţei nu precizează în ce 
anume a constat asocierea, care este rolul, contribuţia fiecărui făptuitor şi eventuala structură a 
grupului infracţional, pentru a permite distincţia acestei fapte de simpla participaţie penală. 

De altfel, în scopul respectării exigenţelor art.317 Cod de procedură penală, instanţa trebuie să 
fie pe deplin lămurită asupra obiectului judecăţii, exercitarea de către aceasta a rolului activ, în 
vederea stabilirii situaţiei de fapt şi aflării adevărului, neputându-l absolvi pe procuror de obligaţia 
descrierii faptelor menţionate în rechizitoriu de o manieră cât mai explicită. 

Prin urmare, omisiunea autorului rechizitoriului de a descrie infracţiunea prevăzută de art.323 
Cod penal şi faptele ce intră în scopul asocierii, reprezintă o neregularitate a actului de sesizare, care 
nu poate fi înlăturată altfel decât prin restituirea cauzei la procuror, în condiţiile art.300 alin.2 Cod de 
procedură penală. 

Rezultă, aşadar, că exigenţele de ordin formal prevăzute de art.317 Cod de procedură penală nu 
sunt îndeplinite în cazul de faţă, prin fapta arătată în actul de sesizare neputându-se înţelege simpla 
referire la o anumită faptă menţionată în succesiunea activităţilor unei persoane, fiind necesară 
descrierea acelei fapte într-un mod susceptibil de a produce consecinţe juridice, de a învesti în mod 
efectiv instanţa, o atare condiţie nefiind îndeplinită decât în cazul în care fapta arătată prin rechizitoriu 
este înfăţişată în toate elementele ce prezintă relevanţă penală, pentru a înlătura orice îndoială cu 
privire la obiectul judecăţii.    

De asemenea, lipsa de previzibilitate a actului de sesizare poate fi analizată şi în contextul 
dispoziţiilor art.6 din CEDO, încălcarea dreptului inculpaţilor la un proces echitabil putând fi 
consecinţa nesocotirii acelor garanţii, menite să asigure posibilitatea exercitării tuturor apărărilor 
referitoare la obiectul acuzaţiei penale, acest drept impunându-se a fi respectat, prin oferirea 
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posibilităţii acuzatului de a cunoaşte în mod real obiectul inculpării, prin întocmirea de o manieră 
precisă şi neechivocă de către procuror al actului de trimitere în judecată. 

 
Art. 323 Cod penal 

Art.300 alin.2 Cod de procedură penală 
Art.6 din CEDO 

 
Prin sentinţa penală nr.131/04.02.2013 pronunţată de Judecătoria Constanţa în 

dosarul penal nr.14919/212/2012, în baza art.300 alin.2 Cod de procedură penală, s-a 
constatat neregularitatea actului de sesizare a instanţei şi s-a dispus restituirea cauzei 
privindu-i pe inculpaţii [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], 
[...], [...] şi [...] la procuror, în vederea refacerii rechizitoriului. 

A fost respinsă cererea formulată de inculpaţii [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...] şi 
[...], privind restituirea cauzei la procuror, în vederea refacerii urmăririi penale. 

În baza art.192 alin.3 Cod de procedură penală, cheltuielile judiciare au fost lăsate 
în sarcina statului. 

Pentru a se pronunţa astfel, prima instanţă a reţinut următoarele: 
Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa nr.1832/P/2010 s-a 

dispus trimiterea în judecată a inculpaţilor : 
 -[...], pentru săvârşirea infracţiunilor prevăzute de art.109 alin.1 din Legea 
nr.67/2004 şi art.246 Cod penal, ambele cu aplicarea art.33 lit.a Cod penal; 
 -[...], pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art.109 alin.1 din Legea 
nr.67/2004; 
 -[...], pentru săvârşirea infracţiunilor prevăzute de art.109 alin.1 din Legea 
nr.67/2004, art.323, art.193 şi art.180 alin.2 (două infracţiuni) din Codul penal, toate cu 
aplicarea art.33 lit.a Cod penal; 
  -[...], pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art.109 alin.1 din Legea 
nr.67/2004; 
 -[...], pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art.109 alin.1 din Legea 
nr.67/2004; 
 -[...], pentru săvârşirea infracţiunilor prevăzute de art.109 din Legea nr.67/2004, 
art.250, art.323, art.193, art.180 alin.2 şi art.180 alin.1 din Codul penal, toate cu aplicarea 
art.33 lit.a Cod penal; 
 -[...], pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art.109 alin.1 din Legea 
nr.67/2004;  
 -[...], pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art.109 alin.1 din Legea 
nr.67/2004; 
 -[...], pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art.109 alin.1 din Legea 
nr.67/2004; 
  -[...], pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art.109 alin.1 din Legea 
nr.67/2004; 
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 -[...],  pentru săvârşirea infracţiunilor prevăzute de  art.109 alin.1 din Legea 
nr.67/2004, art.323 şi art.193 Cod penal, ambele cu aplicarea art.33 lit.a Cod penal; 
 -[...], pentru săvârşirea infracţiunilor prevăzute de art.109 alin.1 din Legea 
nr.67/2004, art.323 şi art.193 Cod penal, toate cu aplicarea art.33 lit.a Cod penal; 
 -[...], pentru săvârşirea infracţiunilor prevăzute de art.323 şi art.193 Cod penal, 
ambele cu aplicarea art.33 lit.a Cod penal; 
 -[...], pentru săvârşirea infracţiunilor prevăzute de art.323, art.193 şi art.180 alin.1 
Cod penal, toate cu aplicarea art.33 lit.a Cod penal; 
 -[...], pentru săvârşirea infracţiunilor prevăzute de art.323 şi art.193 Cod penal, 
ambele cu aplicarea art.33 lit.a Cod penal şi 
 -[...], pentru săvârşirea infracţiunilor prevăzute de art.323, art.193 şi art.180 alin.1 
Cod penal, toate cu aplicarea art.33 lit.a Cod penal. 

Prin actul de sesizare, s-a reţinut următoarea situaţie de fapt : 
În primăvara anului 2008, inculpatul [...] a fost desemnat să candideze pentru 

ocuparea postului de primar în comuna [...], judeţul Constanţa.  
În  timpul campaniei electorale, până în preziua alegerilor, inculpatul a împărţit, 

atât personal, cât şi prin diferiţi intermediari, câte 5.000.000 lei persoanelor cu drept de 
vot, reuşind în această modalitate să câştige alegerile şi să ocupe postul de primar al 
comunei [...]. 

Prin ordonanţa procurorului nr.1832/P/2010 din 18.02.2011 s-a dispus scoaterea 
de sub urmărire penală şi aplicarea unei sancţiuni cu caracter administrativ faţă de 135 de 
învinuiţi, cercetaţi sub aspectul săvârşirii infracţiunii prevăzute de art.109 alin.1 din 
Legea nr.67/2004, identificaţi că au primit în scopul şi modalitatea mai sus-precizate, 
sumele de bani pentru a-l vota pe inculpatul [...] în calitate de primar, apreciindu-se că 
fapta nu prezintă gradul de pericol social al infracţiunii. 

Prin acelaşi act procesual s-a dispus şi disjungerea cauzei, în vederea definitivării 
cercetărilor faţă de inculpatul [...] şi celelalte persoane care l-au ajutat în demersul său 
ilegal, constând în împărţirea de sume de bani alegătorilor în timpul campaniei 
electorale. 

În urma cercetărilor efectuate în cauză, a rezultat implicarea în campania de 
mituire electorală a mai multor inculpaţi, care au împărţit sume de bani, după cum 
urmează : 

-[...], următoarelor persoane din localitatea [...]: [...], persoane care au învederat că 
au primit câte 5.000.000 lei, în scopul de a-l vota ca primar pe  inculpatul [...]; 

… 
Atât în timpul campaniei electorale, cât şi în timpul cercetărilor penale, cu ocazia 

audierilor, beneficiarii sumelor de bani au avut reprezentarea faptului că cel care l-a 
sponsorizat pe inculpatul [...] a fost numitul [...] - administrator al S.C. [...] S.R.L., 
societate interesată în implementarea unui parc eolian în zona [...] şi cele limitrofe. 

Din cercetările efectuate cu privire la acest aspect a rezultat însă că S.C. [...] S.R.L. 
a încheiat atât cu familia inculpatului [...], cât şi cu S.C. [...] S.R.L. - societatea 
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administrată de soţia acestuia - contracte de superficie pentru terenurile pe care le deţin 
în proprietate, relaţia contractuală dintre părţi datând din perioada mandatului vechiului 
primar al comunei [...]. 

Din  aceeaşi  perioadă  datează  şi  aprobările  legate de amplasarea parcului eolian 
de către S.C. [...] S.R.L. în zona extravilanului comunei [...], proiect în care este 
implicată şi firma [...] cu sucursalele acesteia. 

Sumele de bani pe care S.C. [...] S.R.L. le-a virat către societatea administrată de 
soţia inculpatului [...], cu titlu de redevenţă în contextul derulării contractelor de 
superficie, au respectat circuitul bancar legal, iar din cercetări nu a rezultat implicarea în 
vreo manieră în campania electorală a inculpatului [...]. 
 Cu ocazia audierii, numitul [...] a prezentat documentele justificative în legătură cu 
relaţia contractuală cu familia inculpatului [...] şi S.C. [...] S.R.L., argumentând 
documentat şi împrejurarea că, în perioada alegerilor din anul 2008, a fost plecat în 
delegaţie oficială la Madrid - Spania. Drept urmare, faţă de acesta s-a propus scoatererea 
de sub urmărire penală, întrucât fapta pentru care a fost cercetat nu există. 

Din cercetările efectuate a rezultat însă că inculpatul [...] a înmânat în timpul 
campaniei electorale câte 5.000.000 lei vechi martorilor [...], [...] şi [...] din satul [...], lui 
[...] din localitatea [...] şi [...] din comuna [...]. 

Urmare a solicitării Inspectoratului de Poliţie a Judeţului Constanţa,  Inspectoratul 
Teritorial de Muncă Constanţa a verificat organigrama Primăriei Comunei [...] şi modul 
de derulare a raporturilor de muncă, activitate desfăşurată de inspectorii instituţiei 
precizate mai sus împreună cu lucrătorii de poliţie. 

Cu această ocazie, s-a constatat că persoanele semnalate spre a fi verificate şi cu 
privire la care existau date şi indicii că ar fi fost angajate fictiv de către inculpatul [...], în 
urma câştigării mandatului de primar, îşi desfăşoară activitatea în cadrul primăriei, având 
contracte de muncă.  

În timpul şi ca urmare a controlului, Primăria Comunei [...], în calitate de 
angajator, a fost sancţionată contravenţional, în conformitate cu prevederile art.8 alin.1 
lit.a din Hotărârea Guvernului nr.161/2006, modificată, pentru netransmiterea tuturor 
modificărilor survenite asupra elementelor registrului electronic de evidenţă a 
salariaţilor, faptă care nu atrage şi răspundere penală. 

În timpul cercetărilor, martorul [...], persoană implicată în campania electorală, a 
precizat că în urma desemnării inculpatului [...] ca primar, el a obţinut un post de 
consilier, reprezentând în Consiliul Local PNŢCD-ul.  

Martorul a arătat că în exercitarea atribuţiunilor de serviciu şi în calitate de primar, 
inculpatul [...] a avut un comportament dictatorial, neadmiţând diversitate de opinii, 
împrejurare care l-a determinat pe [...] să-şi dea demisia din funcţia de consilier. 
 Ulterior, în timpul cercetărilor, martorul [...] a revenit asupra poziţiei iniţiale, 
precizând că  inculpatul [...] nu a proferat ameninţări la adresa sa, iar demisia a fost 
expresia actului său unilateral de voinţă. 
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După ocuparea fotoliului de primar de către inculpatul [...], funcţia de vice-primar 
a revenit inculpatului [...], persoană implicată activ în campania electorală. 

La data de 01.11.2008, sesizând că S.C. [...] S.A., societate aparţinând fostului 
primar, a deplasat utilaje şi oameni în extravilanul comunei [...], pentru demararea 
lucrărilor de amenajare a parcului eolian, conform aprobărilor obţinute de către S.C. [...] 
S.R.L. BUCUREŞTI - firmă aparţinând de S.C. [...], inculpatul [...] i-a convins pe [...], 
[...], [...], [...], [...], [...] şi [...], să-l însoţească şi să împiedice societatea implicată să 
desfăşoare lucrările. 

Ajungând pe terenul situat între localităţile [...] şi [...], unde se aflau utilajele şi 
muncitorii aparţinând de S.C. [...] S.A., conduşi de partea vătămată [...], inculpaţii, în 
frunte cu [...], au proferat injurii la adresa acestora şi ameninţări cu acte de violenţă, 
pentru a-i determina să abandoneze lucrările şi să îşi retragă oamenii. 

Inculpatul [...], care conducea ostilităţile, a exercitat acte de violenţă asupra părţii 
vătămate [...], precum şi asupra numitului [...], care se afla întâmplător în zonă, cerându-
le să înceteze lucrările şi invocând în permanenţă faptul că se află la faţa locului în 
calitate oficială, adică de vice-primar. 

Acelaşi comportament violent l-au adoptat şi  inculpaţii  [...], [...], [...], [...], […], 
[...] şi [...], ameninţând părţile vătămate şi muncitorii cu acte de violenţă, limbajul folosit 
fiind injurios, iar tonalitatea fiind de natură să le inspire teamă. 

În acţiunea de violentare a părţilor vătămate [...] şi [...] s-au implicat [...], care i-a 
lovit pe amândoi, precum şi [...], [...] şi [...] care au exercitat violenţe asupra lui [...]. 
 În timpul cercetărilor, [...] a anexat plângerii formulate certificatul medico-legal, 
care atestă faptul că, în urma loviturilor primite, a suferit leziuni, care au necesitat pentru 
vindecare un număr de 3-4 zile de îngrijiri medicale de specialitate. 

Cu privire la situaţia generată şi întreţinută de inculpaţi, a formulat plângere şi S.C. 
[...] S.A., susţinând că prin comportamentul lor violent şi agresiv, în timpul căruia au 
aruncat şi cu pietre în utilajele societăţii (tractoare, escavatoare), societatea a suferit 
pagube materiale cu privire la care, însă nu a prezentat niciun fel de dovadă în susţinere. 

La data de 26.05.2011, S.C. [...] S.R.L. BUCUREŞTI a depus o plângere penală, 
prin care a solicitat cercetarea şi trimiterea în judecată a inculpatului [...], sub aspectul 
săvârşirii infracţiunii de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, constând în aceea 
că a refuzat să pună în aplicare Hotărârea nr.49 din 24.12.2010 a Consiliului Local [...], 
în sensul de a semna contractul de constituire a drepturilor de servitute şi alte servicii 
conexe asupra unor terenuri aflate în domeniul public şi privat al comunei [...], cu 
societatea petentă. 

Din cercetările efectuate cu privire la acest aspect a rezultat că, după emiterea 
Hotărârii Consiliului Local nr.49 din 24.12.2010, inculpatul [...] a refuzat să semneze 
contractul în discuţie, aşa cum au decis consilierii, deşi petenta a revenit insistent cu 
demersurile necesare. 
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Pentru a-şi motiva opoziţia, inculpatul [...] a susţinut că firma solicitantă nu a 
depus documentaţia necesară şi că deşi s-a angajat că va prezenta un punct de vedere 
justificativ, însoţit de materiale edificatoare în acest sens, ulterior nu s-a mai conformat. 

 
•  

 
Verificând, din oficiu, regularitatea actului de sesizare, conform art.300 Cod de 

procedură penală, instanţa de fond  a reţinut  următoarele: 
Potrivit art.263 alin.1 Cod de procedură penală, unul din elementele esenţiale, pe 

care rechizitoriul trebuie să îl cuprindă, se referă la descrierea faptei sau a faptelor pentru 
care inculpaţii au fost trimişi în judecată, cu privire la care, potrivit art.317 Cod de 
procedură penală, urmează a se efectua cercetarea judecătorească (în cursul căreia se vor 
administra probele necesare pentru a se dovedi existenţa faptelor penale, a celorlalte 
cerinţe privitoare la conţinutul constitutiv al infracţiunilor, precum şi cu privire la 
împrejurările în care acestea au fost săvârşite) sau cu privire la care se va proceda 
conform art.3201 alin.7, în situaţia în care aceste fapte sunt pe deplin stabilite, iar în 
cauză există suficiente date pentru a permite stabilirea unor pedepse. 

În cauza de faţă, inculpaţii [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...] şi [...] au fost trimişi în 
judecată şi pentru comiterea infracţiunilor de asociere pentru săvârşirea de infracţiuni şi 
ameninţare, prevăzute de art.323 şi art.193 Cod penal.  

Instanţa constată că nu sunt descrise în mod concret în rechizitoriu actele 
materiale ce realizează conţinutul constitutiv al asocierii în vederea săvârşirii de 
infracţiuni, prevăzută de art.323 Cod penal, în încadrarea juridică procurorul limitându-
se a menţiona că, în raport cu elementele furnizate de starea de fapt, în sarcina 
inculpaţilor [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...] şi [...] urmează a se reţine infracţiunea 
prevăzută de art.323 Cod penal, de asociere în vederea comiterii de infracţiuni, deşi 
infracţiunea astfel cum este incriminată de Codul penal este denumită “asocierea pentru 
săvârşirea de infracţiuni”.  

În aceeaşi ordine de idei, prima instanţă reţine că, potrivit art.323 alin.1 Cod penal, 
constituie infracţiunea de asociere pentru săvârşire de infracţiuni fapta de a se asocia sau 
de a iniţia constituirea unei asocieri, în scopul săvârşirii uneia sau mai multor infracţiuni, 
altele decât cele arătate în art.167 Cod penal ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a 
unei astfel de asocieri.  

Potrivit alineatului 2 al aceluiaşi articol, dacă fapta de asociere a fost urmată de 
săvârşirea unei infracţiuni, se aplică regulile de la concursul de infracţiuni, reţinându-se 
ambele infracţiuni. 

Instanţa reţine că deşi procurorul a reţinut în sarcina inculpaţilor [...], [...], [...], 
[...], [...], [...], [...] şi [...] săvârşirea infracţiunii prevăzute de art.323 Cod penal, acesta nu 
a indicat care dintre cele două alinieate este incident în cauză, nu a arătat în ce a constat 
acţiunea fiecărui inculpat, care să se circumscrie vreunuia dintre elementele materiale 
prevăzute de art.323 Cod penal şi nu a indicat data comiterii acţiunii; în opinia instanţei, 
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reţinerea unei infracţiuni, fără a menţiona însă în ce constă aceasta pentru fiecare inculpat 
în parte, nu îndeplineşte cerinţele prevăzute de art.263 alin.1 Cod penal. 

În ceea ce priveşte infracţiunea de ameninţare, prevăzută de art.193 Cod penal, 
pentru care s-a dispus trimiterea în judecată a inculpaţilor [...], [...], [...], [...], [...], [...], 
[...] şi [...], instanţa reţine că procurorul nu a arătat în ce au constatat acţiunile de 
ameninţare din partea fiecărui inculpat, neînţelegându-se din actul de sesizare dacă 
această infracţiune are ca subiectiv pasiv pe S.C. [...] S.A. (care a fost  menţionată în 
rechizitoriu ca fiind parte civilă şi care a formulat plângere sub aspectul comiterii 
infracţiunilor de distrugere, asociere pentru comiterea de infracţiuni şi purtare abuzivă, în 
ceea ce-l priveşte inculpatul [...]) sau există o pluralitate de subiecţi pasivi.  

De altfel, constată instanţa că, în încadrarea juridică, procurorul reţine că inculpaţii 
ar fi proferat ameninţări, pentru a-i împiedica pe angajaţii acestei firme să demareze 
lucrările de înfiinţare a parcului eolian, situaţie în care ar fi trebuit să existe plângeri ale 
acelor angajaţi, care nu au fost însă identificaţi. 

Totodată, deşi partea vătămată [...] a solicitat tragerea la răspundere penală, pentru 
comiterea infracţiunii de lovire sau alte violenţe, prevăzută de art.180 alin.2 Cod penal şi 
a altor persoane indicate în plângerea de fila 1 a volumului III al dosarului de urmărire 
penală, respectiv [...], [...], [...], [...], [...] şi numitul [...], procurorul nu a dispus nicio 
soluţie cu privire la aceste persoane.  

De asemenea, procurorul nu a dispus nicio soluţie cu privire la inculpaţii [...] şi 
[...], faţă de care partea vătămată [...] a formulat plângere pentru comiterea infracţiunii 
prevăzute de art.180 alin.1 Cod penal. 

Trecând peste aceste aspecte, cu relevanţă în ceea ce priveşte dreptul părţilor 
vătămate de a obţine o soluţie, în raport cu faptele reclamate prin plângerile prealabile, 
prima instanţă constată că procurorul nu a descris în ce au constatat acţiunile violente, 
care ar fi fost exercitate de către inculpaţii [...], [...], [...] şi [...] asupra părţilor vătămatea 
[...] şi [...]. 

De asemenea, în condiţiile în care infracţiunea de de purtare abuzivă prevăzută de 
art.250 Cod penal, pentru care s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatului [...], a fost 
sesizată atât de partea vătămată [...], cât şi de către  S.C. [...] S.A., procurorul nu a 
descris acţiunea care să se circumscrie elementului material al acestei infracţiuni - 
inculpatul [...] fiind trimis în judecată şi pentru comiterea a două infracţiuni prevăzute de 
art.180 alin.1 şi art.180 alin.2 Cod penal şi comiterea unor infracţiuni de ameninţare, fără 
a se înţelege cine este persoana vătămată, subiect pasiv al acestor infracţiuni. 

Judecătoria apreciază, astfel, că se impune refacerea actului de sesizare a instanţei, 
dată fiind importanţa acestuia atât pentru asigurarea dreptului la aparare al părţilor 
(descrierea faptelor pentru care se face trimiterea în judecată şi întocmirea rechizitoriului, 
în condiţii de legalitate, fiind de esenţa dreptului la un proces echitabil, realizandu-se 
astfel o informare corectă şi detaliată a inculpaţilor şi celorlalte părţi din procesul penal, 
cu privire la situaţia de fapt şi încadrarea juridică a infracţiunilor), cât şi pentru ceea ce 
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articolul 317 din Codul de procedură penală stabileşte atunci când reglementează 
obiectul judecăţii.  

Este evident că instanţa nu poate proceda la pronunţarea unei soluţii finale, cu 
respectarea legii, în condiţiile în care nu se arată de către procuror, în partea expozitivă, 
în ce constau infracţiunile pentru care s-a dispus trimiterea în judecată a inculpaţilor [...], 
[...], [...], [...], [...], [...], [...] şi [...]. 

În opinia primei instanţe, un alt aspect de nelegalitate a actului de sesizare îl 
constituie şi faptul că infracţiunea prevăzută de art.109 alin.1 din Legea nr.67/2004, care 
a fost cercetată sub numărul de dosar 8465/P/2010 de la Parchetul de pe lângă 
Judecătoria Constanţa - dosar care a fost preluat în lipsa dispoziţiei conducătorului 
parchetului ierarhic superior - nu a fost instrumentată şi conexată faptelor ce formează 
obiectul dosarului penal nr.1832/P/2010 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa, 
în care s-a emis prezentul rechizitoriu. 

În măsura în care s-ar aprecia că instanţa ar putea fi lămurită în cursul cercetării 
judecătoreşti de aceste aspecte, pe de o parte, s-ar pierde din vedere raţiunea instituirii de 
legiuitor a competenţei funcţionale şi principiul separării funcţiilor judiciare, cu 
delimitarea atribuţiilor specifice instanţei şi respectiv, a organului de urmărire penală, 
care a avut la bază caracterul obligatoriu al celor două etape, nefiind permis ca instanţa 
sau organul de urmărire penală să se substituie sau să îşi aroge atribuţiile celuilalt.  

Pe de altă parte, şi din perspectiva procedurii speciale prevăzute de art.3201 Cod 
de procedură penală, aceasta ar putea fi aplicată numai în măsura în care faptele sunt 
stabilite de către procuror, ceea ce nu mai presupune posibilitatea pentru instanţă de a 
efectua cercetare judecătorească şi a complini lipsurile din rechizitoriu. 

Judecătorul fondului reţine că, dată fiind importanţa actului de sesizare, atât 
instanţa, cât şi părţile trebuie să cunoască şi să înţeleagă situaţia de fapt şi încadrarea 
juridică, pentru ca, pe de o parte, judecătorul să fie lămurit cu privire la aspectele 
esenţiale pentru buna soluţionare a cauzei, iar pe de altă parte, pentru ca celelalte părţi să 
aibă posibilitatea de a  formula apărări, de a propune probe şi de a formula pretenţii 
civile în cunoştinţă de cauză. 

Carenţele actului de sesizare atrag nulitatea acestuia, în condiţiile art.197 alin.1 şi 
4 Cod de procedură penală, nulitate care a fost luată în considerare din oficiu, anularea 
rechizitoriului fiind necesară pentru aflarea adevărului şi justa soluţionarea a cauzei, 
având în vedere că din conţinutul acestuia lipsesc elemente esenţiale, precum descrierea 
în concret a elementului material al unor infracţiuni, cum sunt cele prevăzute de art.323, 
art.193 şi art.250 Cod penal (mod de participare, acţiune, contribuţie, data comiterii unor 
acţiuni, cu consecinţe în ceea priveşte inclusiv calculul termenului de prescripţie a 
răspunderii penale, nefiind stabilit cine sunt părţile vătămate ale unor infracţiuni, care se 
urmăresc la plângerea prealabilă). 

Pentru toate aceste considerente, constatând ca rechizitoriul nr.1832/P/2010 al 
Parchetului de pe lânga Tribunalul Constanţa nu întruneşte condiţiile prevăzute de 
art.263 alin.1 Cod procedură penală, iar neregularităţile menţionate nu pot fi înlăturate 
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prin acordarea unui termen, instanţa a constatat neregularitatea rechizitoriului, iar în baza 
art.300 alin.2 Cod procedură penală a dispus restituirea cauzei la procuror, în vederea 
refacerii actului de sesizare, punându-se în vedere necesitatea respectării duratei 
rezonabile a procedurii, faţă de data notificării acuzaţiei în materie penală pentru fiecare 
inculpat în parte, în baza art.6 din CEDO. 

Instanţa mai reţine că aceasta este datoare, potrivit art.300 Cod de procedură 
penală, să verifice din oficiu, la prima înfăţişare, regularitatea actului de sesizare, iar 
când constată că sesizarea nu este făcută potrivit legii şi neregularitatea nu poate fi 
înlăturată, dosarul se restituie organului de urmărire penală în vederea refacerii actului de 
sesizare.  

Din examinarea acestor prevederi, instanţa reţine că numai nerespectarea 
dispoziţiilor legale privind legala sa sesizare constituie temei de restituire a cauzei la 
procuror, astfel că susţinerea avocaţilor inculpaţilor [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...] şi 
[...], privind aprecierea unui eventual caracter ilegal al mijloacelor de probă obţinute de 
procuror în cursul urmăririi penale, ce constituie fundamentul trimiterii în judecată, este 
de atributul instanţei, care se pronunţă numai prin hotărâre, după efectuarea cercetării 
judecătoreşti şi după dezbateri, aceste probe neputând face obiectul analizei regularităţii 
actului de sesizare. 

De asemenea, cu privire la susţinerile inculpaţilor [...], [...] şi [...], în sensul că 
acestora le-a fost încălcat dreptul la apărare, prin faptul că apărătorul lor nu a fost chemat 
la nici unul dintre actele procedurale efectuate în cursul urmăririi penale, instanţa reţine 
că această presuspusă încălcare este sancţionată cu nulitatea relativă, fiind invocată 
tardiv, o astfel de nulitate nefiind ridicată în termenul prevăzut de lege şi anume la 
momentul prezentării materialului de urmărire penală. 

Totodată, nici susţinerea avocatului desemnat din oficiu pentru inculpatul [...] nu 
poate fi primită de către instanţă, acestui inculpat fiindu-i menţionate datele de stare 
civilă în cuprinsul rechizitoriului întocmit. 

Pentru toate aceste considerente, a fost respinsă cererea formulată de inculpaţii 
[...], [...], [...], [...], [...], [...], [...] şi [...], prin apărători, privind restituirea cauzei la 
procuror în vederea refacerii urmăririi penale. 

 
•  

 
Împotriva acestei sentinţe penale, a declarat recurs Parchetul de pe lângă 

Judecătoria Constanţa, criticând-o sub aspectul greşitei restituiri a cauzei la procuror, 
cu motivarea că faptele cuprinse în rechizitoriu sunt în întregime descrise, concluzie 
susţinută şi prin conţinutul rezoluţiilor de începere a urmăririi penale şi celelalte acte 
procesuale ale procurorului. 

Analizând actele şi lucrările dosarului, examinând legalitatea şi temeinicia 
sentinţei penale atacate, Curtea constată recursul ca fiind nefondat. 
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În mod corect prima instanţă a apreciat că actul de sesizare a instanţei nu se 
circumscrie condiţiilor de legalitate prevăzute de art.264 alin.3 Cod de procedură penală, 
de vreme ce, în cazul infracţiunii prevăzute de art.323 Cod penal, nu se precizează 
infracţiunea care intră în scopul asocierii, o astfel de menţiune fiind, de altfel, importantă 
în vederea stabilirii limitelor speciale ale pedepsei, în raport cu regimul sancţionator 
prevăzut de lege. 

De asemenea, referitor la aceeaşi infracţiune, actul de sesizare a instanţei nu 
precizează în ce anume a constat asocierea, care are rolul, contribuţia fiecărui făptuitor şi 
eventuala structură a grupului infracţional, pentru a permite distincţia acestei fapte de 
simpla participaţie penală. 

Totodată, simpla descriere a asocierii, ca fiind acţiunea inculpaţilor [...], [...], [...], 
[...], [...], [...], [...] şi [...] de a împiedica, împreună cu mai multe persoane, pe angajaţii 
S.C. [...] S.A. să demareze lucrările de înfiinţare a parcului eolian din extravilanul 
localităţii [...], nu corespunde condiţiilor de existenţă a grupului infracţional, o astfel de 
deficienţă neputând fi complinită în urma cercetării judecătoreşti. 

De altfel, în scopul respectării exigenţelor art.317 Cod de procedură penală, 
instanţa trebuie să fie pe deplin lămurită asupra obiectului judecăţii, exercitarea de către 
aceasta a rolului activ, în vederea stabilirii situaţiei de fapt şi aflării adevărului, 
neputându-l absolvi pe procuror de obligaţia descrierii faptelor menţionate în rechizitoriu 
de o manieră cât mai explicită. 

Prin urmare, omisiunea autorului rechizitoriului de a descrie infracţiunea prevăzută 
de art.323 Cod penal şi faptele ce intră în scopul asocierii, reprezintă o neregularitate a 
actului de sesizare, care nu poate fi înlăturată altfel decât prin restituirea cauzei la 
procuror, în condiţiile art.300 alin.2 Cod de procedură penală. 

Tot astfel, şi din perspectiva infracţiunii de ameninţare, reţinută în sarcina unora 
dintre inculpaţi, procurorul nu a indicat în ce anume a constat fapta ce constituie obiectul 
ameninţării, o astfel de menţiune fiind esenţială în aprecierea stării de temere produsă 
părţilor vătămate şi în stabilirea limitelor de pedeapsă, în măsura în care fapta ce 
reprezintă obiectul ameninţării constituie, în mod concomitent, o infracţiune. 

Chiar dacă în conţinutul actului de sesizare se face trimitere la eventualele acte de 
violenţă, pe care inculpaţii le-ar fi putut săvârşi în acţiunea de împiedicare a lucrărilor de 
înfiinţare a parcului eolian, procurorul nu indică ameninţările proferate de fiecare 
inculpat şi nici nu arată care nu sunt părţile vătămate vizate prin fiecare din aceste 
acţiuni, persoanele fizice ameninţate, îndriduite a formula plângere, nefiind astfel 
identificate. 

În absenţa oricăror menţiuni în acest sens, cercetarea judecătorească ar fi în mod 
real îngreunată, stabilirea existenţei infracţiunilor făcându-se prin raportare la conţinutul 
concret al acestora, împrejurarea, susţinută prin motivele de recurs, că subiecţi pasivi ai 
infracţiunii nu pot fi decât angajaţii persoane fizice ai S.C. [...] S.A. fiind cu atât mai 
importantă, din perspectiva instituţiei plângerii prealabile. 
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Referitor la infracţiunea de lovire sau alte violenţe, chiar dacă aceasta este descrisă 
în privinţa inculpatului [...], despre care se arată că le-a lovit pe părţile vătămate [...] şi 
[...], o astfel de faptă nu este descrisă în privinţa inculpaţilor [...], [...] şi [...].  

În ceea ce îi priveşte pe aceşti din urmă inculpaţi, deşi procurorul susţine că 
infracţiunea de lovire sau alte violenţe ar fi fost comisă asupra părţii vătămate [...], acesta 
nu descrie în ce anume au constat actele de violenţă săvârşite de fiecare inculpat, o astfel 
de precizare fiind relevantă în stabilirea încadrării juridice a faptei, contribuţiei autorilor 
şi aplicării unor eventuale pedepse. 

De altfel, şi din perspectiva numărului faptelor şi încadrării lor juridice, 
rechizitoriul conţine o serie de inadvertenţe, deoarece în partea expozitivă procurorul 
reţine în sarcina inculpatului [...] o singură infracţiune de lovire, comisă asupra părţii 
vătămate [...], pentru ca în dispozitiv acesta să reţină două infracţiuni, prevăzute de 
art.180 alin.2 Cod penal, săvârşite asupra părţilor vătămate [...] şi [...]. 

În opinia instanţei de recurs, acelaşi caracter incomplet îl are şi infracţiunea de 
purtare abuzivă, reţinută în sarcina inculpatului [...], întrucât deşi actele de violenţă 
comise asupra părţilor vătămate [...] şi [...] sunt menţionate şi descrise ca atare, 
ameninţările adresate angajaţilor S.C. [...] S.A. nu sunt explicitate, prin indicarea 
conţinutului acestora şi persoanelor fizice vizate. 

Din cele arătate mai sus, rezultă, aşadar, că exigenţele de ordin formal prevăzute 
de art.317 Cod de procedură penală nu sunt îndeplinite în cazul de faţă, prin fapta arătată 
în actul de sesizare neputându-se înţelege simpla referire la o anumită faptă menţionată 
în succesiunea activităţilor unei persoane, fiind necesară descrierea acelei fapte într-un 
mod susceptibil de a produce consecinţe juridice, de a învesti în mod efectiv instanţa, o 
atare condiţie nefiind îndeplinită decât în cazul în care fapta arătată prin rechizitoriu este 
înfăţişată în toate elementele ce prezintă relevanţă penală, pentru a înlătura orice îndoială 
cu privire la obiectul judecăţii.    

În mod evident, lipsa descrierii faptelor împiedică atât o recunoaştere a 
infracţiunilor din partea inculpaţilor, în condiţiile art.3201 Cod de procedură penală, cât şi 
un eventual acord de împăcare a părţilor sau o posibilă retragere a plângerilor prealabile, 
din perspectiva infracţiunilor supuse unor condiţii speciale de procedibilitate şi 
pedepsibilitate. 

De asemenea, lipsa de previzibilitate a actului de sesizare poate fi analizată şi în 
contextul dispoziţiilor art.6 din CEDO, încălcarea dreptului inculpaţilor la un proces 
echitabil putând fi consecinţa nesocotirii acelor garanţii, menite să asigure posibilitatea 
exercitării tuturor apărărilor referitoare la obiectul acuzaţiei penale, acest drept 
impunându-se a fi respectat, prin oferirea posibilităţii acuzatului de a cunoaşte în mod 
real obiectul inculpării, prin întocmirea de o manieră precisă şi neechivocă de către 
procuror al actului de trimitere în judecată. 

În acest sens, este inutil de reamintit că potrivit art.6 paragraf 3 din CEDO, orice 
acuzat are dreptul de a fi informat, în termenul cel mai scurt, într-o limbă pe care o 
înţelege şi în mod amănunţit, asupra naturii şi cauzei acuzaţiei aduse împotriva sa, aceste 
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exigenţe nefiind satisfăcute, din perspectiva dreptului intern, decât atunci când faptele 
reţinute prin actul de sesizare sunt descrise în mod amănunţit, prin indicarea în întregime 
a condiţiilor de timp şi de loc, a tuturor participanţilor, a rolului şi contribuţiei acestora, 
persoanelor vătămate şi consecinţelor produse.   

În speţă, nu se poate susţine că aspectele referitoare la corecta încadrare juridică a 
faptelor sau la existenţa ori inexistenţa plângerilor prealabile ale persoanelor vătămate - cât 
priveşte unele dintre infracţiunile descrise prin rechizitoriu - privesc fondul cauzei, deoarece 
deficienţele remarcate de prima instanţă sunt specifice actului de sesizare, iar ele poartă asupra 
obiectului judecăţii, descrierea faptelor reţinute şi menţionarea încadrării lor juridice făcând 
parte din elementele obligatorii prevăzute de art.263 Cod de procedură penală. 

În ceea ce priveşte omisiunea procurorului de a conexa dosarul nr.8465/P/2010 al 
Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanţa la dosarul nr.1832/P/2010 al Parchetului de pe 
lângă Tribunalul Constanţa, aceasta nu se constituie într-un motiv de restituire a cauzei, în 
sensul împărtăşit de prima instanţă, dispoziţiile art.300 Cod de procedură penală reprezentând 
un remediu de înlăturare a deficienţelor proprii ale actului de sesizare, respectarea anumitor 
prevederi specifice urmăririi penale neputând forma obiectul verificărilor impuse prin aceste 
dispoziţii legale. 

În lumina considerentelor expuse mai sus, recursul Parchetului de pe lângă Judecătoria 
Constanţa se dovedeşte a fi nefondat, sens în care urmează a fi respins, în baza art.38515 pct.1 
lit.b Cod de procedură penală. 

În baza art.192 alin.3 Cod de procedură penală, cheltuielile judiciare vor fi lăsate în 
sarcina statului. 

Decizia penală nr. 713/P/20.09.2013 
Judecător redactor Andreea Ianca 

 
          18. Ucidere din culpă. Acordare daune morale pe baza unor criterii obiective, 
proporţionale suferinţei pricinuite. Modalitatea efectivă de plată a acestor sume. 
 

Raportat la concluziile expertizei tehnice şi declaraţiile martorilor oculari, accidentul s-a 
produs din culpa exclusivă a inculpatului, care nu a acordat prioritate de trecere victimei angajată în 
traversare pe marcajul pietonal, ca urmare a neadaptării vitezei la condiţiile din trafic. 
 Sumele acordate cu titlu de daune morale se constituie într-o justă, dreaptă şi echitabilă 
reparaţie, răspunzând nevoilor de reparare prin echivalent a prejudiciului moral cauzat şi cerinţelor 
impuse de art.998-999 Cod civil, în vigoare la data producerii accidentului. 

Acordarea unor sume într-un cuantum superior celor acordate de prima instanţă nu ar veni în 
sprijinul ideii de reparaţie civilă, ele putând constitui izvorul unei îmbogăţiri nelegitime, cu atât mai 
mult cu cât, deşi lăsate la libera a apreciere a judecătorului, daunele morale nu pot şi nu trebuie să dea 
naştere arbitrariului, stabilirea lor realizându-se pe baza unor criterii obiective, proporţionale 
suferinţei pricinuite şi rezonabile. 

Cât priveşte modalitatea efectivă de plată a acestor sume, stabilirea în moneda euro a întinderii 
despăgubirilor civile nu încalcă principiile statornicite prin Ordinul C.S.A. nr.5/2010, întrucât acest 
unic element de apreciere nu reprezintă decât un criteriu de referinţă, ce urmează a fi avut în vedere la 
momentul efectuării plăţii, ţinând seama de continua depreciere a monedei naţionale, art.24 din Ordin 
făcând şi el referire la moneda europeană euro. 
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De altfel, moneda euro este avută în mod constant în vedere, ca unic element de referinţă, şi de 
către Curtea Europeană a Drepturilor Omului, prin diferitele hotărâri de condamnare pronunţate, 
împrejurare ce conduce la concluzia că, deşi stabilirea despăgubirilor s-ar putea face şi prin raportare 
la echivalentul în moneda naţională a monedei euro, instanţa europeană urmăreşte protejarea 
beneficiarului despăgubirilor, din raţiuni de stabilitate monetară, în scopul respectării efective a 
dreptului la un proces echitabil, ca şi garanţie aplicabilă fazei de executare a hotărârilor. 

 
Art.178 alin.1 şi 2 Cod penal  

Ordinul C.S.A. nr.5/2010 
Art.3 din Regulamentul B.N.R. nr.4/2005 

 
Prin sentinţa penală nr.214/18.02.2013 pronunţată de Judecătoria Constanţa în 

dosarul penal nr.10982/212/2012, în baza art.178 alin.1 şi 2 Cod penal, a fost condamnat 
inculpatul [...] la pedeapsa de 3 ani închisoare. 

În baza art.861 Cod penal, s-a dispus suspendarea sub supraveghere a executării 
pedepsei de 3 ani închisoare pe o durată de 8 ani, ce constituie termen de încercare 
stabilit în condiţiile art.862 Cod penal. 

În baza art.863 alin.1 lit.a-d şi alin.3 lit.f Cod penal, s-a dispus ca inculpatul să se 
supună următoarelor măsuri de supraveghere: 
       - să se prezinte 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; 
  - să  nu conducă nici un vehicul. 
        S-a  dispus ca aceste date să fie comunicate Serviciului de Probaţiune de pe lângă 
Tribunalul Constanţa.  
         În baza art.71 Cod penal, s-a interzis inculpatului exerciţiul drepturilor prevăzute 
de art.64 lit.a teza a doua şi lit.b Cod penal. 
  În baza art.71 alin.5 Cod penal, pe durata suspendării condiţionate, sub 
supraveghere, a executării pedepsei închisorii s-a dispus şi suspendarea executării 
pedepselor accesorii. 
 S-a făcut aplicarea art.359 Cod de procedură penală şi art.864 Cod penal.  

În baza art.14 şi art.346 alin.2 Cod de procedură penală, a fost obligat inculpatul 
[...], alături de asiguratorul de răspundere civilă S.C. [...] S.A. la plata următoarelor 
sume: 

- 20.000 euro, cu titlu de daune morale, în favoarea părţii civile [...]; 
  - 20.000 euro, cu titlu de daune morale, în favoarea părţii civile [...]; 

- 15.000 euro, cu titlu de daune morale, în favoarea părţii civile [...]; 
- 15.000 euro, cu titlu de daune morale, în favoarea părţii civile [...]. 

      În baza art.191 Cod de procedură penală, a fost obligat inculpatul la plata sumei de 
3.000 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat. 
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 Pentru a se pronunţa astfel, prima instanţă a reţinut următoarele : 
 La data de 16.09.2010, în jurul orei 12,10, inculpatul [...] a condus autoutilitara 
marca „VW Caddy”, cu numărul de înmatriculare [...] pe Strada Dezrobirii din 
Municipiul Constanţa, dinspre strada Eliberării către Baba Novac, pe banda întâi a 
sensului de circulaţie şi l-a accidentat pe numitul [...], care efectua traversarea pe 
marcajul pietonal din partea dreaptă a conducătorului auto, având în vedere direcţia de 
deplasare a autoturismului condus de inculpat.  

Victima a fost transportată la spital, iar la data de 25.09.2010 a decedat, moartea 
acesteia datorându-se, potrivit raportului de necropsie nr.687/A3/2010 din 24.02.2012 
întocmit de S.M.L. Constanţa, hemoragiei şi contuziei meningo - cerebrale grave, urmare 
a unui traumatism cranian grav cu fractură de bază (fosă cerebrală şi cerebeloasă stâng).  

S-a concluzionat de către medicul legist că leziunile de violenţă au putut fi produse 
prin lovire cu şi de corpuri dure şi au legătura de cauzalitate decesul. 

Victimei i s-au recoltat probe biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei, 
potrivit buletinului de analiză toxicologică - alcoolemie nr.1667/2010 emis de S.M.L. 
Constanţa rezultatul fiind zero. 

Poliţiştii rutieri sesizaţi s-au deplasat la locul producerii accidentului de circulaţie, 
au efectuat cercetarea la faţa locului, au realizat fotografii judiciare, au întocmit schiţa 
locului accidentului şi l-au identificat pe inculpatul [...] care a fost testat  cu aparatul 
etilotest, rezultatul fiind 0,00 mg/l  alcool pur în aerul expirat. 

La locul accidentului, s-a constatat că trecerea pentru pietoni era semnalizată 
regulamentar, prevăzută cu indicatoare şi marcaje, de asemenea la faţa locului a fost 
identificată martora [...], care a arătat că în data de 16.09.2010, în jurul orei 12,00 se afla 
pe Strada Dezrobirii din Municipiul Constanţa, în dreptul Universităţii „Dimitrie 
Cantemir”. Martora a declarat că a observat autoturismul condus de către inculpatul [...], 
care circula pe banda întâi, iar când a ajuns la marcajul pietonal, inculpatul a frânat, nu a 
oprit autoturismul pentru acorda prioritate pietonilor, a virat dreapta pentru a nu-i 
accidenta şi a  acroşat-o pe victima [...], care intenţiona să traverseze. 

Martora [...] a arăta că la data respectivă se afla în staţia Peco de pe Strada 
Dezrobirii, când a auzit o bubuitură, urmate de ţipete şi plânsete, a ieşit afară să vadă ce 
se întâmplă şi a observat victima accidentului de circulaţie, care era cu capul pe bordură 
şi picioarele ieşite pe partea carosabilă, oblic faţă de bordură, pe marcajul pietonal. A 
observat lângă victimă pe cei doi nepoţi ai victimei, pe care i-a recunoscut, întrucât 
aceştia treceau zilnic prin curtea staţiei unde lucrează.   

A fost efectuată inspecţia tehnică a autoutilitarei condusă de inculpat  în momentul 
producerii accidentului de circulaţie şi, conform rezultatului raportului de inspecţie 
tehnică-periodică întocmit la data de 16.09.2010, s-a constatat că autoutilitara cu numărul 
de înmatriculare [...] este „bun tehnic”, în ce priveşte sistemul de frânare şi sistemul de 
direcţie. 
 Expertul tehnic a concluzionat în raportul de expertiză tehnică auto întocmit în 
cauză că inculpatul a condus autoturismul cu o viteză mai mare decât cea admisă, 
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accidentul de circulaţie datorându-se neacordării priorităţi de trecere a pietonului angajat 
în traversare pe marcajul pietonal. Potrivit opiniei expertului, evitarea producerii 
accidentului putea fi făcută numai de inculpatul [...].  

Situaţia de fapt, astfel cum a fost reţinută, a rezultat din coroborarea următoarelor 
mijloace de probă : procesul-verbal de cercetare la faţa locului însoţit de fotografiile 
judiciare; raportul de necropsie nr.687/A3/2010 din 24.02.2012 întocmit de către S.M.L. 
Constanţa, din care rezultă că moartea numitului [...] s-a datorat hemoragiei şi contuziei 
meningo-cerebrale grave, urmare a unui traumatism cranian grav, cu fractură de bază 
(fosă cerebrală şi cerebeloasă stg), leziunile de violenţă putând fi produse prin lovire cu 
şi de corpuri dure şi având legătura de cauzalitate cu decesul; declaraţiile martorelor [...] 
şi [...], astfel cum au fost redate mai sus; raportul de expertiză tehnică auto întocmit de 
expertul Orhei Petru, conform căruia dinamica producerii accidentului a fost următoarea 
: în ziua de 10.09.2010, în jurul orei 12,00-12,10 se deplasa pe Strada Dezrobirii din 
Municipiul Constanţa, din direcţia Străzii Eliberării către Strada Baba Novac, 
autoutilitara marca „VW Caddy” condusă de inculpatul [...]. Viteza de deplasare a 
acesteia a fost calculată la 48,0-49.4 km/h. Circulaţia era normală şi se desfăşura la 
lumina zilei. Pe banda alăturată se deplasa un alt autovehicul care a oprit la marcajul 
pietonal. În acelaşi timp, din partea dreapta a direcţiei de deplasare a autoutilitarei s-au 
angajat în traversarea părţii carosabile mai multe persoane; traversarea a avut loc pe 
marcajul pietonal din zona Universităţii „Dimitrie Cantemir”, prin zona de mijloc a  
marcajului. Din grupul persoanelor care se angajează în traversare, doi minori au 
traversat  carosabilul, în urma lor traversând victima care a fost accidentată. Partea 
carosabilă face parte din Strada Dezrobirii, în zona marcajului pietonal de la 
Universitatea „Dimitrie Cantemir”, cu marcaj de trecere pentru pietoni semnalizat 
corespunzător. În aceste condiţii, în care autoutilitara se afla la distanţa de circa 25,4 -
25,8 metri de locul impactului, conducătorul auto nu observă victima accidentului în 
partea dreaptă a autoturismului, după trecerea celor doi minori. În încercarea de evitare a 
minorilor, conducătorul auto a efectuat un viraj spre dreapta, concomitent cu un proces 
de frânare brusc, fapt ce explică traiectoria autoutilitarei, moment în care inculpatul 
observă victima şi iniţiază un proces de frânare mai accentuat. În timp ce autoturismul se 
află spre terminarea procesului de frânare, victima accidentului este acroşată cu partea 
din faţă, se loveşte de capota autoturismului şi apoi loveşte parbrizul pe care îl sparge, 
acroşează oglinda din dreapta şi cade in partea dreapta a autoturismului. Victima a fost  
„purtată” din primul moment al impactului de deplasarea autoturismului pe un spaţiu de 
circa 5,2-5.6 metri. Autoturismul continuă deplasarea tot în proces de frânare, după care 
se opreşte. 
 

•  
 

În termen legal, împotriva acestei sentinţe penale au declarat recurs, inculpatul, 
părţile civile şi asigurătorul de răspundere civilă, motivele dezvoltate în scris fiind 
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precizate oral, consemnate în încheierea de amânare a pronunţării de la termenul din 
04.06.2013 şi urmând a fi analizate punctual în cuprinsul  deciziei de faţă. 

În recurs, inculpatul nu a dorit a da o nouă declaraţie, în această fază procesuală 
Curtea încuviinţând părţii civile [...] dovada cu înscrisuri. 

Analizând actele şi lucrările dosarului, examinând legalitatea şi temeinicia 
sentinţei penale recurate, Curtea constată că prima instanţă, în urma analizării coroborate 
a probelor administrate în cauză, a reţinut în mod corect existenţa situaţiei de fapt şi 
vinovăţia inculpatului, pronunţând o soluţie de condamnare la o pedeapsa cu închisoarea, 
just individualizată, sub aspectul infracţiunii de ucidere din culpă, prevăzută de art.178 
alin.1 şi 2 Cod penal, constând în aceea că inculpatul, la data de 16.09.2010, în jurul 
orelor 19,00, a condus autoturismul marca „VW Caddy”, cu numărul de înmatriculare 
[...] şi, prin încălcarea art.135 lit.h din Regulamentul de aplicarea a O.U.G. nr.195/2002, 
republicată, a accidentat-o mortal pe victima [...], angajată în traversare, în mod 
regulamentar, pe marcajul pietonal. 
 Având în vedere că, în urma precizărilor orale de la termenul din 04.06.2013, 
inculpatul şi-a restrâns motivele de recurs, înţelegând a contesta sentinţa atacată numai 
din perspectiva justei individualizări a pedepsei şi modalităţii ei de executare, Curtea 
urmează a analiza doar aceste critici ale recurentului, mai cu seamă că prima instanţă a 
dat o corectă apreciere a probelor administrate în cauză, pe baza cărora a înlăturat ca 
nefondate principalele apărări ale inculpatului, întemeiate pe lipsa oricărei culpe în 
producerea accidentului de circulaţie. 
  Din perspectiva motivelor de recurs, Curtea constată că pedeapsa aplicată 
inculpatului nu se impune a fi redozată, fapta comisă fiind consecinţa nerespectării 
normelor de acordare a priorităţii de trecere pietonilor angajaţi regulamentar în 
traversare, prin locuri special amenajate, marcate şi semnalizat corespunzător. 

Ţinând seama de circumstanţele producerii evenimentului, care se putea solda cu 
consecinţe mai grave, victima fiind însoţită la acea dată de cei doi nepoţi minori, în 
favoarea inculpatului nu se pot reţine circumstanţe atenuante, de natură a justifica 
reducerea pedepsei sub minimul special şi nici alte împrejurări apte a conduce la o 
eventuală atenuare a răspunderii penale, cu atât mai mult cu cât inculpatul, în prima 
instanţă, nu şi-a asumat vina producerii accidentului şi nici nu a înţeles a contribui la 
despăgubirea soţiei şi rudelor apropiate ale decedatului. 

În sprijinul unei asemenea concluzii pledează şi conduita procesuală oscilantă a 
inculpatului care, iniţial, a arătat că a nu a observat victima, pentru ca ulterior să revină 
asupra acestei declaraţii, precizând că a văzut-o, motiv pentru care a iniţiat un proces de 
frânare, în încercarea de a evita impactul. 

Aşa cum prima instanţă reţine, raportat la concluziile expertizei tehnice şi 
declaraţiile martorilor oculari,  accidentul s-a produs din culpa exclusivă a inculpatului, 
care nu a acordat prioritate de trecere victimei angajată în traversare pe marcajul 
pietonal, ca urmare a neadaptării vitezei la condiţiile din trafic, inculpatul circulând pe 
banda întâi, pe un segment de drum aglomerat, autoturismele de pe banda a doua şi a 
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treia fiind oprite pentru a acorda prioritate pietonilor angajaţi în traversare, context în 
care inculpatul avea obligaţia legală de a se asigura în mod temeinic, pentru a nu periclita 
siguranţa pietonilor şi celorlalţi participanţi la trafic. 

Toate aceste împrejurări obiective susţin şi soluţia primei instanţe privind 
suspendarea condiţionată a executării pedepsei sub supraveghere, pe durata unui termen 
de încercare de 8 ani, cu menţinerea tuturor interdicţiilor stabilite, inclusiv a celor care 
privesc exercitarea dreptului de a mai conduce vehicule, conduita manifestată în trafic de 
inculpat şi ignorarea de către acesta a interdicţiei de a mai conduce autovehicule, 
evidenţiată prin raportul de investigaţii depus în faza recursului, fiind de natură să 
evidenţieze riscul potenţial de repetare a unui comportament cu un pericol social sporit 
pentru participanţii la trafic. 

În ceea ce priveşte recursurile părţilor civile [...], [...], [...] şi [...], Curtea reţine că 
acestea vizează numai latura civilă a cauzei, perspectivă în raport de care constată că 
sumele acordate cu titlu de daune morale sunt corect individualizate, prima instanţă 
având în vedere trauma produsă în urma accidentului de circulaţie, şocul resimţit în urma 
evenimentului, calitatea de soţie, respectiv rude apropiate a recurenţilor cu victima, 
împrejurarea că partea vătămată a decedat în mod tragic la o vârstă la care se putea 
bucura de aportul celor apropiaţi, având o viaţă socială activă şi fiind profund implicată 
în creşterea şi educarea celor doi nepoţi. 
  Deşi relaţiile de afecţiune sunt în mod incontestabil evidenţiate prin probele aflate 
la dosar, sumele acordate cu titlu de daune morale nu se impun a fi majorate, acestea 
constituindu-se într-o justă, dreaptă şi echitabilă reparaţie, răspunzând nevoilor de 
reparare prin echivalent a prejudiciului moral cauzat şi cerinţelor impuse de art.998-999 
Cod civil, în vigoare la data producerii accidentului. 

Chiar dacă din perspectiva reprezentării subiective a urmaşilor victimei, 
prejudiciul moral încercat este greu reparabil, acordarea unor sume într-un cuantum 
superior celor acordate de prima instanţă nu ar veni în sprijinul ideii de reparaţie civilă, 
ele putând constitui izvorul unei îmbogăţiri nelegitime, cu atât mai mult cu cât, deşi 
lăsate la libera a apreciere a judecătorului, daunele morale nu pot şi nu trebuie să dea 
naştere arbitrariului, stabilirea lor realizându-se pe baza unor criterii obiective, 
proporţionale suferinţei pricinuite şi rezonabile. 

De altfel, este de observat că în cursul urmăririi penale, părţile civile, prin 
declaraţie notarială, au precizat că nu exprimă pretenţii băneşti sau de altă natură de la 
inculpat, motiv pentru care solicitarea de majorarea a sumelor deja obţinute în primă 
instanţă nu poate fi primită ca motiv de recurs.  

În analizarea motivului distinct de recurs al părţii civile [...], Curtea constată că 
prin concluziile scrise depuse cu ocazia dezbaterilor la prima instanţă, aceasta a solicitat 
în mod expres şi obligarea inculpatului la plata cheltuielilor judiciare aferente fazei de 
urmărire penală, judecătorului fondului omiţând a se pronunţa acestui capăt de cerere. 

Având în vedere că, în faza de urmărire penală, partea civilă a suportat costul 
expertizei tehnice auto, în sumă de 600 lei, precum şi a taxei aferentă raportului medico-
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legal de necropsie, Curtea urmează a admite recursul acesteia şi a obliga pe inculpat la 
plata cumulată a acestor sume, în cuantum total de 905 lei.    

În ceea ce priveşte criticile asigurătorului de răspundere civilă, acestea privesc 
modalitatea de stabilire a daunelor morale, cu referire la moneda în care urmează a se 
efectua plata, precum şi întinderea sumelor acordate cu acest titlu, recurenta 
considerându-le drept excesive, prin raportare şi conduita procesuală echivocă a părţilor 
civile. 

Din acest ultim punct de vedere, deşi în primă fază părţile civile au precizat că nu 
manifestă pretenţii civile în cauză, ulterior acestea şi-au exprimat dreptul de opţiune în 
faţa instanţei penală, această revenire nefiind în contradicţie cu niciuna dintre prevederile 
legale ce guvernează acţiunea civilă în procesul penal. 

De altfel, ţinând seama de faptul că părţile civile [...] şi [...] sunt minore, acţiunea 
civilă, în cazul acestora, se exercită din oficiu, conform art.17 Cod de procedură penală, 
instanţa penală nefiind ţinută de manifestarea iniţială de voinţă a reprezentantului lor 
legal. 

Cum însă toate părţile civile şi-au manifestat dreptul de a obţine despăgubiri 
morale, cu respectarea termenului prevăzut de art.15 Cod de procedură penală şi anume 
până la citirea actului de sesizare în faţa primei instanţe, soluţia atacată nu comportă 
elemente de nelegalitate, iar din perspectiva temeiniciei acesteia, sumele acordate cu titlu 
de daune morale nu impun nici ele o nouă reapreciere. 

Contrar celor susţinute în apărare de către asigurătorul de răspundere civilă, în 
aprecierea sumelor acordate cu titlu de daune morale prima instanţă a avut în vedere o 
serie de criterii obiective, între care atingerea produsă minorilor în plan psihic, cei doi 
asistând la uciderea bunicului matern pe trecerea de pietoni, în timp ce se aflau în 
imediata lui apropiere, relaţiile profunde de afecţiune dintre victimă, soţia acesteia, fiica 
sa şi cei doi nepoţi, precum şi pierderea profundă suferită în plan moral, cei rămaşi în 
viaţă, între care şi partea civilă [...], aflată la o vârstă înaintată, fiind lipsiţi de aportul în 
continuare a unui important membru al familiei. 

Cât priveşte modalitatea efectivă de plată a acestor sume, stabilirea în moneda 
euro a întinderii despăgubirilor civile nu încalcă principiile statornicite prin Ordinul 
C.S.A. nr.5/2010, întrucât acest unic element de apreciere nu reprezintă decât un criteriu 
de referinţă, ce urmează a fi avut în vedere la momentul efectuării plăţii, ţinând seama de 
continua depreciere a monedei naţionale, art.24 din Ordin făcând şi el referire la moneda 
europeană euro. 

De altfel, moneda euro este avută în mod constant în vedere, ca unic element de 
referinţă, şi de către Curtea Europeană a Drepturilor Omului, prin diferitele hotărâri de 
condamnare pronunţate, împrejurare ce conduce la concluzia că, deşi stabilirea 
despăgubirilor s-ar putea face şi prin raportare la echivalentul în moneda naţională a 
monedei euro, instanţa europeană urmăreşte protejarea beneficiarului despăgubirilor, din 
raţiuni de stabilitate monetară, în scopul respectării efective a dreptului la un proces 
echitabil, ca şi garanţie aplicabilă fazei de executare a hotărârilor. 
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Mai mult, aşa cum rezultă din dispoziţiile art.3 din Regulamentul B.N.R. 
nr.4/2005, privind regimul valutar, cu modificările şi completările ulterioare, doar plăţile, 
încasările, transferurile şi orice alte asemenea operaţiuni între rezidenţi, care decurg din 
vânzări de bunuri, prestări de servicii şi remunerarea muncii prestate, cu excepţia celor 
prevăzute în anexa nr.2, se realizează numai în moneda naţională (leu), toate celelalte 
operaţiuni între rezidenţi urmând a se efectua în mod liber, fie în moneda naţională (leu), 
fie în valută.  

Cum, potrivit aceloraşi dispoziţii, restul operaţiunilor decât cele în mod expres 
exceptate se pot efectua şi în valută, pe baza acordului de voinţă al părţilor, stabilirea 
despăgubirilor civile în monedă euro, prin hotărâre judecătorească, se circumscrie acestor 
exigenţe, în virtutea principiului disponibilităţii ce guvernează acţiunea civilă, inculpatul 
nemanifestând opoziţie şi neînţelegând a aduce vreo critică în acest sens. 

În sfârşit, deşi reglementările speciale amintite pot fi avute în vedere ca şi reper în 
stabilirea oricăror obligaţii de plată, este important de precizat că acestea sunt în mod deosebit 
aplicabile operaţiunilor valutare, potrivit art.1 din Regulamentul BNR nr.4/2005, cu 
modificările şi completările ulterioare, operaţiuni definite ca fiind încasările, plăţile, 
compensările, transferurile, creditările, precum şi orice tranzacţii exprimate în valute şi care se 
pot efectua prin transfer bancar, în numerar, cu instrumente de plată sau prin orice alte 
modalităţi de plată practicate de instituţiile de credit, în funcţie de natura operaţiunii respective. 

Pentru toate motivele mai sus amintite, Curtea, în baza art.38515 pct.2 lit.d Cod de 
procedură penală, va admite recursul declarat de recurenta parte civilă [...] împotriva sentinţei 
penale nr.214/18.02.2013 pronunţată de Judecătoria Constanţa în dosarul penal 
nr.10982/212/2012. 

Va casa în parte sentinţa penală recurată şi, rejudecând, în baza art.193 alin.1 Cod de 
procedură penală, va obliga pe inculpatul [...], alături de asigurătorul de răspundere civilă S.C. 
[...] S.A. Sibiu, la plata sumei de 905 lei către partea civilă [...], cu titlu de cheltuieli judiciare. 

Se vor menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei penale recurate.   
În baza art.38515 pct.1 lit.b Cod de procedură penală, se vor respinge recursurile 

declarate împotriva aceleiaşi sentinţe penale de recurentul inculpat [...], recurentele părţi civile 
[...] şi [...], prin reprezentant legal [...], recurenta parte civilă [...] şi recurentul asigurător de 
răspundere civilă S.C. [...] S.A. Sibiu, ca nefondate. 

În baza art.192 alin.3 Cod de procedură penală, cheltuielile judiciare avansate în recursul 
părţi civile [...] vor rămâne în sarcina statului. 

În baza art.192 alin.2 Cod de procedură penală, Curtea va obliga pe recurentul inculpat 
[...], pe recurentele părţi civile [...] şi [...], prin reprezentant legal [...], pe recurenta parte civilă 
[...] şi recurentul asigurător de răspundere civilă S.C. [...] S.A. Sibiu, la plata a câte 200 lei, cu 
titlu de cheltuieli judiciare către stat.   

În baza art.189 Cod de procedură penală, onorariul de avocat oficiu [...], în sumă de 100 
lei, se va avansa din fondul Ministerului Justiţiei.  

Decizia penală nr. 710/P/20.09.2013 
Judecător redactor Andreea Ianca 
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          19. Comiterea infracţiunii de distrugere cu intenţie indirectă. Plata sumei 
reprezentând diferenţa dintre prejudiciul efectiv şi valoarea actualizată a acestuia, 
stabilită în raport cu indicele de inflaţie. Evidenţierea faptului ilicit al prepusului şi 
al comitentului. 

 
Din punct de vedere subiectiv, fapta inculpatului a fost comisă cu intenţie indirectă, riscul 

propagării incendiului, ulterior trasării brazdelor izolatoare şi aprinderii anvelopei cu care a fost 
incendiate resturile vegetale, putând fi anticipat, datorită secetei, temperaturii ridicate şi a vântului 
puternic, aşa cum o arată chiar raportul de expertiză pirotehnică efectuat în faza procesuală a 
recursului. În acest sens, este de observat că potrivit art.2 din Ordinul Ministerului Agriculturii, 
Alimentaţiei şi Pădurilor nr.313/2001, este interzisă aprinderea şi menţinerea focului în câmp deschis 
şi nesupravegheat. 

De asemenea, o altă interdicţie încălcată prin dispoziţia dată inculpatului de către partea 
responsabilă civilmente a fost cea prevăzută de art.1 din Ordinul Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei 
şi Pădurilor nr.313/2001, potrivit căreia „Se interzice tuturor persoanelor fizice şi juridice aprinderea 
şi arderea resturilor vegetale rezultate în urma recoltării cerealelor păioase şi a altor culturi în câmp 
deschis” . 

Se constată ca fiind dovedită întinderea despăgubirilor acordate de prima instanţă, potrivit 
raportului de expertiză tehnică agricolă efectuat în cursul judecăţii şi suplimentului la acesta, 
elementele specifice răspunderii civile delictuale, sub forma faptei ilicite, prejudiciului produs, legăturii 
de cauzalitate şi vinovăţiei inculpatului, fiind evidenţiate prin întreg materialul probator aflat la dosar. 

În sfârşit, contrar susţinerilor părţii responsabile civilmente, probele administrate în cauză 
evidenţiază atât faptul ilicit al prepusului, cât şi faptul ilicit al comitentului, care în pofida interdicţiilor 
prevăzut de art.1 din Ordinul nr.313/2001, a dispus în mod direct asupra incendierii resturilor vegetale 
rezultate în urma recoltării cerealelor păioase şi a altor culturi în câmp deschis, prin aceasta fiind 
dovedit şi raportul specific de prepuşenie, consfinţit de art.1003 din Codul civil, caracteristic relaţiilor 
de muncă, ce au stat la baza coordonării, direcţionării şi controlului activităţii inculpatului. 

 
Art. 219 alin.1 şi 3 Cod penal 

Art.1 şi 2 din Ordinul MAAP nr.313/2001 
Art.1003 din Codul civil 

 
Prin sentinţa penală nr.213/20.09.2012 pronunţată de Judecătoria Mangalia în 

dosarul penal nr.481/254/2011, în baza art.219 alin.1 şi 3 Cod penal, a fost condamnat 
inculpatul [...] la o pedeapsă de 2 ani închisoare, pentru comiterea infracţiunii de 
distrugere.   

În baza art.81 şi art.82 Cod penal, s-a dispus suspendarea condiţionată a executării 
pedepsei, pe durata unui termen de încercare de 4 ani, compus din durata pedepsei 
aplicate, la care se adaugă un interval de timp  de doi ani. 

S-a atras atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art.83 Cod penal.  
S-a făcut aplicarea art.71 Cod penal, prin aceea că s-a interzis inculpatului 

exerciţiul drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit. a teza a II-a (dreptul de a fi ales ) şi b 
Cod penal.  
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În baza art.71 alin.5 Cod penal, pe durata suspendării condiţionate a executării 
pedepsei închisorii, s-a dispus suspendarea executării pedepselor accesorii. 

În baza art.346 Cod de procedură penală, raportat la art.998 şi art.999 Cod civil, în 
referire la art.1000 alin.3 Cod civil, a fost obligat inculpatul [...], în solidar cu partea 
responsabilă civilmente S.C. [...] S.R.L. [...], la plata a sumelor de 522.598,28 lei, 
reprezentând contravaloarea prejudiciului cauzat, reactualizat la zi în funcţie de indicele 
de inflaţie şi 104.178 lei, reprezentând dobânda legală de referinţă a B.N.R., pentru 
perioada august 2008 – decembrie 2011 şi în continuare la plata acestor sume 
reactualizate până la data achitării lor efective către partea civilă S.C. [...] S.R.L.  

În baza art.199 alin.3 Cod de procedură penală, s-a dispus scutirea de la plata 
amenzii judiciare în sumă de 3.000 lei aplicată domnului avocat [...]. 

În baza art.189 Cod procedură penală, s-a stabilit onorariul avocatului desemnat 
din oficiu la suma de 50 lei şi s-a dispus avansarea acesteia din fondurile Ministerului 
Justiţiei către Baroul Constanţa. 

În baza art.193 şi art.191 Cod procedură penală, a fost obligat inculpatul, în solidar 
cu partea responsabilă civilmente, la plata cheltuielilor judiciare avansate de partea civilă 
S.C. [...] S.R.L., în sumă de 18.890,83 lei, ce reprezintă onorariul pentru avocatul ales şi  
suma de 1.500 lei ce reprezintă onorariul pentru efectuarea suplimentului la raportul de 
expertiză, precum şi plata cheltuielilor judiciare către stat în sumă de  1.500 lei. 

Pentru a se pronunţa astfel, instanţa a reţinut următoarele: 
La data de 21.08.2008, S.C. [...] S.R.L. a formulat o plângere penală înregistrată la 

Parchetul de pe lângă Judecătoria Mangalia, prin care a reclamat faptul că în ziua de 
25.07.2008 i-au fost distruse, prin  incendiere, recoltele de grâu de pe solele A.112 şi 
A.115, situate în extravilanul localităţii [...], comuna [...], focul propagându-se de la o 
mirişte de rapiţă incendiată aflată pe terenul S.C. [...] S.R.L. [...], în urma acestei 
incendieri societatea fiind păgubită cu suma de 448.680 lei. 

   În urma cercetărilor efectuate de către organele de cercetare penală, a rezultat că 
în ziua de 25.07.2008 inculpatul [...], mecanic agricol la S.C. [...] S.R.L. [...], a fost 
desemnat de administratorul societăţii, [...], să se deplaseze cu tractorul pe care îl avea în 
primire la sola A 409/1, solă ce se învecina cu sola cultivată cu floarea-soarelui, 
aparţinând S.C. [...] S.R.L. [...], pentru a o păzi. 

  Inculpatul a primit dispoziţie din partea administratorului societăţii, [...], să 
izoleze sola de rapiţă, care se învecina cu sola cultivată cu orz a numitului [...], prin 
trasarea unor brazde cu lăţime de 4 metri, în vederea pregătirii terenului pentru lucrările 
ulterioare.    

 Inculpatul [...], înainte de a pleca din incinta societăţii, a legat de plugul 
tractorului pe care îl avea în primire un cauciuc, pentru a-l folosi la arderea resturilor 
vegetale de pe terenul de unde se recoltase rapiţă. 

 Ajuns la sola A 409/1, inculpatul a trasat pe toate laturile câte o brazdă cu plugul, 
după care a aprins anvelopa şi s-a deplasat cu tractorul pe toată suprafaţa solei, până când 
resturile vegetale au luat foc integral.  
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În jurul prânzului, inculpatul a părăsit sola respectivă şi s-a deplasat la domiciliul 
său, pentru a servi masa, lăsând nesupravegheat câmpul ce se afla în flăcări.  

Datorită temperaturii ridicate şi a vântului, focul s-a extins la solele învecinate, ce 
erau recoltate şi care aparţineau numitului [...], precum şi la culturile de grâu aflate pe 
solele aparţinând S.C. [...] S.R.L. 

Numitul [...], primarul  comunei [...], aflându-se în zona satului [...], a observat 
nori de fum în zona de periferie a localităţii [...], astfel încât a luat hotărârea de a se 
deplasa în zona respectivă, pentru a vedea ce se întâmplă, prilej cu care a constatat că 
fumul provenea de  la un lan de grâu ce ardea. Realizând pericolul pe care îl reprezenta 
focul în aer liber, i-a contactat telefonic pe arendaşii care deţin utilaje agricole de pe raza 
comunei [...], precum şi pe reprezentanţii S.C. [...] S.R.L. [...] şi S.C. [...] S.R.L., cu care 
acesta a mai colaborat şi în trecut la stingerea  incendiilor de pe raza comunei [...], 
dându-le dispoziţie să se deplaseze la faţa locului, pentru a participa la stingerea 
incendiului. 

  La stingerea incendiului au participat mai multe persoane, printre care şi martorul 
[...] şi chiar inculpatul [...], acesta trăgând brazde pentru a izola focul şi pentru a nu 
permite propagarea acestuia la solele învecinate. 

 Cu prilejul sosirii la faţa locului a echipei de cercetare, potrivit procesului-verbal 
întocmit, a rezultat că incendiul era deosebit de violent, putându-se observa flăcări şi fum 
gros de culoare cenuşie, iar vântul orienta focul spre latura de nord. Cu sprijinul 
cetăţenilor şi a celor patru autospeciale, aparţinând I.S.U, Dobrogea, focul a putut fi  
localizat şi stins  după aproximativ două ore. 

Din  procesul-verbal de intervenţie nr.41 din 25.07.2008, întocmit de I.S.U. 
Dobrogea – Departamentul  de pompieri Constanţa, a rezultat că incendiul a fost violent 
(foc în aer liber, cauciuc incendiat) şi că acesta a fost favorizat de vântul puternic, care a 
determinat propagarea acestuia dinspre mirişte spre lanul de grâu aflat în vecinătate. 

Astfel, în cuprinsul acestui proces-verbal se menţionează că, urmare a propagării 
incendiului, au fost distruse aproximativ 150 ha în proporţie de 80%, pe o rază de 
aproximativ 10 Km; s-au salvat circa 40 ha; s-a constatat că elementele privind focarul şi 
cauza incendierii este un lan recoltat cu rapiţă, sursa probabilă de aprindere fiind flăcările 
şi focul în aer liber (cauciuc incendiat) din lanul recoltat de rapiţă, împrejurarea 
determinantă fiind foc deschis, iar condiţiile care au favorizat propagarea focului au fost 
vântul puternic şi propagarea focului la lanurile de paie din vecinătate.  

Totodată, la aceeaşi dată, s-a încheiat procesul-verbal de cercetare la faţa locului, 
în care s-a consemnat următoarea situaţie de fapt: sola A 112 şi sola A 115 sunt situate la 
circa 10 Km de localitatea [...]; la aceste sole se ajunge pe un drumul de exploatare 
nr.448, paralel cu sola A462 nearsă, iar în partea dreaptă a acestui drum de exploatare se 
află sola 409, unde se află o mirişte de rapiţă, pe care se găsesc mai multe urme de 
anvelope de tractor şi plante arse, care traversează sola în diagonală; în stânga drumului 
de exploatare se află sola A 407 nearsă, iar în dreapta se află sola A 405 arsă. Pe partea 
stângă a drumului de exploatare, pe o distanţă de aproximativ 8 Km., se află sola A 401, 
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arsă în proporţie de 10 %, iar sola A 396 arsă în proporţie de 100 % ; incendiul s-a 
propagat ca urmare a vântului care orienta focul spre latura de nord; Sola A 115 este 
situată pe partea de vest a drumului de exploatare 413, unde se găsesc mai multe porţiuni 
din sola de grâu netreierată, în care focul a distrus doar fragmente, pe suprafaţa solului 
rămânând porţiuni de  circa 50-60 m de lan de grâu nears, înălţimea grâului fiind de circa 
93-94 cm.; s-a constatat că înclinaţia paielor de grâu arse era orientată spre sola A 115 şi 
A 112, dinspre sola A 401, spre această solă, dinspre A 396, iar spre aceasta solă dinspre 
sola A 405, spre această din urmă solă dinspre sola A 409; prin cercetarea suprafeţelor 
solelor nr.A 112, A 115, A 401, A 396, A 405 şi A 409 s-a constatat că doar sola A 409 
avea pe suprafaţa miriştei de rapiţă urme de anvelope de tractor şi plante arse, care 
traversau sola atât în diagonală, cât şi paralel cu resturile de plante; s-au mai constatat 
urme de târâire a unui obiect în flăcări, care pare a fi cauciuc, existând pe sol fragmente 
care încă fumegau, cât şi fragmente în flăcări cu miros specific de cauciuc ars, 
constatându-se că la circa 20 de metri de drumul de exploatare 406, în interiorul solei A 
409 şi la circa 1.000 de metri de drumul de exploatare 448 se găseau spire de sârmă; de 
la faţa locului nu s-au ridicat bunuri sau obiecte; cu prilejul efectuării cercetării la faţa 
locului s-au efectuat fotografii. 

În cauză a fost efectuat şi  un raport de expertiză tehnică judiciară, având drept 
obiectiv evaluarea pagubei, acesta concluzionând că valoarea prejudiciului cauzat a fost 
în sumă de 448.680 lei fără TVA.  

La procesul-verbal de cercetare la faţa locului întocmit de organele de poliţie a fost 
depus planul de amplasament al solelor descrise în cadrul acestui proces-verbal de 
cercetare la faţa locului, din care rezultă modalitatea de propagarea a incendiului de la 
sola de rapiţă – mirişte nr.A 409 înspre solele A 112 şi A 115 (situaţie descrisă şi în 
cadrul aceluiaşi proces-verbal); s-au depus şi fotografii, în care se observă înclinarea 
paielor de grâu în funcţie de direcţia de deplasarea a vântului, precum şi modalitatea de  
propagarea a incendiului. 

Prin fapta comisă de inculpat s-a creat o stare de pericol pentru bunurile  altor 
persoane, iar aceasta a prezentat un pericol public real, ce a avut drept consecinţe 
producerea unei pagube  suferită de S.C. [...] S.R.L.  [...].  

În condiţiile în care vântul era puternic, aşa cum reiese din constatarea făcută la 
faţa locului atât de către organele de poliţie, cât şi de către echipajele de pompieri (I.S.U. 
Dobrogea – Departamentul  de pompieri Constanţa), care au intervenit pentru stingerea 
incendiului, pericolul extinderii incendiului la două sole era iminent, diminuarea 
pagubelor  fiind rezultatul intervenţiei operative a celor care au contribuit  la stingerea 
focului.  

Fiind audiat în faza urmăririi penale, administratorul S.C. [...] S.R.L. [...], [...], a 
declarat ca în ziua respectivă i-a trasat sarcină inculpatului de a păzi şi de a delimita sola 
de rapiţă (miriştea) prin trasare de brazde, cu scopul de a izola sola de restul suprafeţelor, 
în vederea efectuării celorlalte lucrări  agricole. Acesta a susţinut că nu i-a cerut 
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inculpatului să ardă resturile vegetale de pe sola respectivă, acest lucru fiind făcut din 
iniţiativa sa proprie. 

Cu prilejul audierii, atât în faza urmăririi penale, cât şi în faza cercetării 
judecătoreşti, inculpatul, după ce i s-a adus la cunoştinţă fapta pentru care a fost cercetat 
şi trimis în judecată, precum şi faptul că are dreptul să nu facă nicio declaraţie, întrucât 
tot ce declară poate fi folosit împotriva sa, acesta a precizat că nu înţelege să se prevaleze 
de dispoziţiile art.3201 Cod de procedură penală, declarând că nu se face vinovat de 
săvârşirea faptei reţinute în sarcina sa.  

Astfel, acesta  a declarat că în ziua de  25.07.2008 a fost trimis de către [...], în 
calitate de administrator al S.C. [...] S.R.L. [...], să păzească o solă de floarea-soarelui şi 
să traseze brazde de jur împrejurul solei de pe care se recoltase rapiţa, precum şi sarcina 
de a încerca să ardă resturile vegetale  rezultate ca urmare a recoltării rapiţei de pe 
această  solă.  

A menţionat inculpatul că după trasarea brazdelor, a aprins cauciucul, după care s-
a deplasat cu tractorul pe întreaga suprafaţă a solei, cauciucul fiind legat de plug; după 
aproximativ  15 minute, observând că acel cauciuc era aproape ars, iar resturile vegetale 
nu luaseră foc, s-a decis să se întoarcă la sediul societăţii pentru a merge la sola de 
floarea soarelui ce urma să o păzească. În jurul orelor 15,00, a fost contactat telefonic de 
economistul [...], care i-a cerut să  meargă la o solă situată în vecinătatea locului unde el 
se afla, pentru a ajuta la stingerea incendiului şi a izola zona respectivă.  

Pe parcursul cercetărilor, inculpatul a refuzat testul poligraf, invocând lipsa de  
timp şi faptul că depoziţiile sale corespund adevărului. 

Declaraţiile inculpatului au fost infirmate de declaraţiile martorilor  audiaţi atât în 
faza urmăririi penale, cât şi în faza cercetării judecătoreşti [...], declaraţiile acestor 
martori coroborându-se cu procesul-verbal de intervenţie nr.41/25.07.2008, întocmit de 
către I.S.U. Dobrogea – Departamentul de pompieri Constanţa, cu procesul-verbal de 
cercetare la faţa locului întocmit de organele de poliţie, la care a fost depus şi planul de 
amplasament al solelor, precum şi cu fotografiile în care se observă înclinarea paielor de 
grâu în funcţie de direcţia de deplasare a vântului şi modalitatea de propagarea a 
incendiului, instanţa constatând că incendiul a fost violent (foc în aer liber, cauciuc 
incendiat), s-a propagat de la miriştea de rapiţă şi a fost favorizat de vântul puternic, care 
a determinat propagarea acestuia dinspre miriştea de rapiţă către lanul de grâu din  
vecinătate. 

Pe parcursul cercetărilor, partea vătămată S.C. [...] S.R.L. a declarat că se 
constituie parte civilă în cauză cu suma de 448.680 lei, reprezentând contravaloarea 
pagubei suferite prin arderea culturii de grâu, iar în faza de cercetare judecătorească 
aceasta a solicitat actualizarea prejudiciului şi calcularea dobânzii legale, pentru ca 
inculpatul împreună cu partea responsabilă civilmente, să răspundă pentru întregul 
prejudiciu efectiv, cât şi pentru cel nerealizat, potrivit dispoziţiilor art.998 şi art.999 Cod 
civil. 
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Raportul de expertiză efectuat în cauză a concluzionat că prejudiciul real cauzat 
prin fapta inculpatului este în sumă de 522.598,28 lei, ce reprezintă contravaloarea 
pagubei cauzate reactualizată la zi, în funcţie de indicele de inflaţie, iar suma de 104.178 
lei reprezintă dobânda legală de referinţă a B.N.R., pentru perioada august 2008 –
decembrie 2011.   

Situaţia de fapt reţinută, precum şi vinovăţia inculpatului au fost dovedite prin 
următoarele mijloace de probă: plângerea părţii vătămate S.C. [...] S.R.L., procesul-
verbal de cercetare la faţa locului, planşele fotografice, planul parcelar al teritoriului 
administrativ [...], procesul-verbal de intervenţie ISU Dobrogea, expertiza tehnică 
judiciară, procesul-verbal de constatare a daunelor încheiat de S.C. [...] S.A. şi 
declaraţiile reprezentantului părţii civile, cărora li se adaugă depoziţiile martorilor şi cele 
ale inculpatului. 

Împotriva acestei sentinţe penale au declarat recurs, în termen legal, inculpatul 
[...] şi partea responsabilă civilmente S.C. [...] S.R.L. [...], motivele expuse în scris fiind 
susţinute oral şi redate în încheierea de amânare a pronunţării de la termenul de 
judecată din 05.09.2012, ce face parte integrantă din prezenta decizie. 

În recurs, a fost administrată proba cu expertiză pirotehnică, potrivit obiectivelor 
stabilite prin încheierea de şedinţă de la termenul din 05.04.2013, obiecţiunile la raportul 
efectuat în cauză fiind respinse, conform dispoziţiilor încheierii de şedinţă de la termenul 
din 05.09.2013. 

Analizând actele şi lucrările dosarului, examinând legalitatea şi temeinicia 
sentinţei penale recurate, în raport de criticile formulate, precum şi din oficiu, conform 
art.3856 alin.3 Cod de procedură penală, Curtea constată că prima instanţă a stabilit în 
mod corect vinovăţia inculpatului în comiterea infracţiunii de distrugere prevăzută de 
art.217 alin.1,3 Cod penal, înlăturând în mod just argumentele apărării şi pronunţând o 
soluţie de condamnare la o pedeapsă cu închisoarea, corect individualizată, în raport cu 
criteriile prevăzute de art.72 Cod penal. 

În analiza motivelor de recurs, Curtea reţine mai întâi că, potrivit art.II din Legea 
nr.2/2013, privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi 
pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr.134/2010, privind Codul de procedură 
civilă, dispoziţiile privind cazurile de casare prevăzute în Codul de procedură penală, 
republicat, cu modificările şi completările ulterioare, în forma anterioară intrării în 
vigoare a prezentei legi, rămân aplicabile cauzelor penale aflate în curs de judecată, 
inclusiv celor aflate în termenul de declarare a recursului. 

Din această perspectivă, având în vedere că sesizarea instanţei de recurs a avut loc 
la data de 05.11.2012, mai înainte de intrarea în vigoare a Legii nr.2/2013, Curtea reţine 
că motivul comun de recurs al inculpatului şi părţii responsabile civilmente, privind 
nemotivarea sentinţei penale atacate, prevăzut de art.3859 pct.9 Cod de procedură penală, 
în vigoare la data pronunţării hotărârii primei instanţe, nu este incident în prezenta cauză, 
judecătorul fondului făcând trimitere la probele pe care îşi întemeiază convingerea şi care 
l-au ajutat în formarea opiniei proprii. 
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De asemenea, în cauză nu este incident nici cazul anterior de casare prevăzut de 
art.3859 pct.10 Cod de procedură penală, întrucât nu se poate reţine din partea primei 
instanţe vreo omisiune de a dispune asupra unei cereri esenţiale pentru părţi, de natură să 
garanteze drepturile lor şi să influenţeze soluţia procesului, aceasta pronunţându-se 
motivat, în sensul  respingerii cererii de efectuare a probei cu expertiză pirotehnică, iar 
instanţa de recurs procedând ea însăşi la administrarea acestei probe. 

Totodată, în vederea determinării cu exactitate a prejudiciului, prima instanţa a 
dispus efectuarea unei noi expertize tehnice, în cuprinsul sentinţei atacate făcându-se 
referire la un asemenea mijloc de probă, cu ocazia analizării condiţiilor răspunderii civile 
delictuale, lipsa unei motivări corespunzătoare, cu privire la necesitatea angajării 
răspunderii părţii responsabile civilmente, urmând a fi suplinită de către instanţa de 
recurs. 

În sfârşit, Curtea nu poate primi solicitarea de trimitere a cauzei spre rejudecare la 
prima instanţă, în vederea administrării de probe pe latură penală sau civilă, doar pe 
considerentul că specificul faptelor presupune investigaţii mai complexe, câtă vreme 
necesitatea administrării de noi probe, diferite de cele administrate la prima instanţă şi 
esenţiale pentru aflarea adevărului, nu a fost evidenţiată instanţei de recurs, în condiţiile 
art.3856 alin.3 Cod de procedură penală, în cauză nefiind incident niciunul dintre cazurile 
de casare ce ar permite o atare soluţie, respingerea sau admiterea motivată a oricăror 
cereri în probaţiune ţinând de atributul suveran al judecătorului.  

În altă ordine de idei, răspunzând motivelor de recurs care privesc modul de 
soluţionare a fondului cauzei, Curtea reţine că prima instanţă a reţinut în mod corect că 
inculpatul [...] se face vinovat de săvârşirea infracţiunii de distrugere, prevăzută de 
art.217 alin.1,3 Cod penal, datorită omisiunii acestuia de a supraveghea lucrările de 
incendiere a resturilor vegetale aflate pe sola A 409, proprietatea S.C. [...] S.R.L. [...], 
acest fapt ducând la propagarea focului către solele aparţinând S.C. [...] S.R.L, având 
drept consecinţă distrugerea culturii de grâu şi producerea unei stări de pericol pentru 
solele învecinate şi bunurile altor persoane. 

Din punct de vedere subiectiv, fapta inculpatului a fost comisă cu intenţie 
indirectă, riscul propagării incendiului, ulterior trasării brazdelor izolatoare şi aprinderii 
anvelopei cu care a fost incendiate resturile vegetale, putând fi anticipat, datorită secetei, 
temperaturii ridicate şi a vântului puternic, aşa cum o arată chiar raportul de expertiză 
pirotehnică efectuat în faza procesuală a recursului. În acest sens, este de observat că 
potrivit art.2 din Ordinul Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor nr.313/2001, 
este interzisă aprinderea şi menţinerea focului în câmp deschis şi nesupravegheat. 

Deşi atât inculpatul, cât şi partea responsabilă civilmente au susţinut că motivele 
ce au determinat producerea incendiului nu au fost lămurite de către expertul desemnat 
de către instanţa de recurs cu efectuarea lucrării, Curtea constată că în cuprinsul 
raportului sunt analizate cauzele producerii evenimentului, existenţa unor informaţii 
diferite comunicate de o serie de instituţii, cu privire la direcţia şi viteza vântului, nefiind 
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în măsură să influenţeze concluziile expertizei şi nici să justifice refacerea acesteia sau 
efectuarea unei noi expertize. 

De altfel, susţinerile recurenţilor, cu privire la caracterul incomplet sau inexact al 
răspunsurilor, sunt nefondate, în condiţiile în care împrejurările concrete ale producerii 
evenimentului nu au putut fi reconstituite, elementele de apreciere avute în vedere de 
către expert fiind preluate din conţinutul primelor actelor de cercetare efectuate la faţa 
locului, acestea fiind cele mai apropiate de momentul săvârşirii faptei.  

De asemenea, după cum aceeaşi expertiză o relevă, existenţa unor drumuri 
despărţitoare, a unor canale de irigaţii sau altor căi de acces tehnologice între diferitele 
sole faţă de care incendiul s-a propagat, nu se constituie în veritabile obstacole, de natură 
a face imposibilă extinderea focului, de vreme ce viteza vântului, estimată la 7m/s, a 
făcut posibilă dispersarea particulelor incandescente, care, în contact cu materialele 
combustibile din apropiere, au permis apariţia altor incendii, situate la diferite distanţe de 
focarul iniţial. 

În aceeaşi ordine de idei, este de observat că la data comiterii faptei condiţiile de 
temperatură erau specifice stării de secetă, or, în conformitate cu Ordinul comun al 
Ministerelor Internelor şi Reformei Administrative şi Dezvoltării Rurale nr. 
605/579/2008, arderile de mirişti în astfel de condiţii sunt interzise, încălcarea acestor 
prevederi constituindu-se într-un factor agravant al propagării incendiului. 

De asemenea, o altă interdicţie încălcată prin dispoziţia dată inculpatului de către 
partea responsabilă civilmente a fost cea prevăzută de art.1 din Ordinul Ministerului 
Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor nr.313/2001, potrivit căreia „Se interzice tuturor 
persoanelor fizice şi juridice aprinderea şi arderea resturilor vegetale rezultate în urma 
recoltării cerealelor păioase şi a altor culturi în câmp deschis” . 

De altfel, chiar dacă viteza de combustie a miriştei de rapiţă nu a putut fi 
determinată de către expert, Curtea nu întrevede nici un motiv pentru ca, în absenţa unor 
elemente certe de apreciere, răspunderea penală a inculpatului să fie în vreun fel 
înlăturată sau atenuată, câtă vreme propagarea incendiului a avut loc în intervalul de timp 
cuprins de la plecarea inculpatului de la sola A 409, în jurul prânzului şi până în jurul 
orelor 15,00, când acesta a fost anunţat să participe la stingerea incendiului provocat la 
solele A112 şi A 115. 

Tot astfel, în condiţiile în care în zonă nu s-au identificat alte asemenea focare, 
determinarea cu maximă precizie a vitezei şi direcţiei de deplasare a vântului, în sensul 
celor solicitate de recurenţi, nu a fost de natură să ajute la mai buna soluţionare a cauzei, 
fapta inculpatului constituindu-se în unicul factor ce a condus la propagarea incendiului, 
fără de care starea de pericol public şi urmările păgubitoare nu s-ar fi produs. 

Acest aspect a fost, de altfel, lămurit de către expertiza efectuată în faza recursului, 
propagarea focului de la sola A 409 la sola A405, peste brazda de protecţie şi drumul ce 
separă cele două sole, fiind posibilă din aproape în aproape, datorită secetei, uscăciunii 
paielor de rapiţă şi vântului puternic, prin intermediul particulelor incandescente, 
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flăcărilor şi bucăţilor de material arzânde, care ating chiar distanţe de sute de metri şi 
transmit focul materialelor uşor combustibile. 

De asemenea, aceeaşi expertiză, alături de actele de cercetare întocmite de 
echipele de intervenţie, au identificat un unic focar ce a declanşat incendiul la solele A 
112 şi A 115 şi anume în partea de sud-vest a solei A 409, în locul în care a început 
aprinderea miriştei de rapiţă cu cauciucul aprins şi în care au şi fost identificate 
fragmente în flăcări cu miros de cauciuc ars, urme de târâre a unui obiect în flăcări ce 
părea a fi cauciuc, urme de anvelope de tractor şi plante arse, care traversau sola în 
diagonală şi în paralel cu resturile de plante, precum şi spire de sârmă, aflate la o distanţă 
de 20 m de drumul de exploatare 406 şi 1000 m de drumul de exploatare 448.   

În aceste condiţii, solicitarea inculpatului de a fi achitat, întrucât nu se face vinovat 
de comiterea faptei, nu poate fi primită de către instanţa de recurs, acesta recunoscând 
prin declaraţia olografă dată în cursul urmăririi penale că, la dispoziţia 
administratorului părţii responsabile civilmente, s-a conformat solicitării de a incendia 
sola de rapiţă A 409, cu ajutorul unui cauciuc agăţat unui tractor şi că, după aprinderea 
solei, nu a mai supravegheat evoluţia incendiului, în virtutea dispoziţiei aceluiaşi 
administrator de a se întoarce la bază. 

Aceste susţineri se coroborează cu menţiunile procesului-verbal de cercetare la 
faţă locului, care cuprinde numeroase referiri cu privire la focarul incendiului şi urmele 
evidenţiate mai sus, aceste constatări coroborându-se atât cu procesul-verbal de 
intervenţie nr.41/25.07.2008, cât şi cu depoziţiile martorilor [...], [...] şi [...]. 

Astfel, martorul [...] arată că la data de 25.07.2008, în jurul orelor 09,00, a 
observat un tractor ce tracta după el un cauciuc în flăcări şi care se învârtea pe sola de 
rapiţă aparţinând S.C. [...] S.R.L., ulterior fiind informat de către fiul său, [...], că de la 
sola de rapiţă focul s-a extins la miriştea de grâu a societăţii sale şi că acesta a pătruns şi 
la două sole vecine cu grâu, nerecoltate, aparţinând S.C. [...] S.R.L.  

Martorul [...] declară că atunci când a ajuns la locul incendiului cu tractorul, fiind 
solicitat de către tatăl său, a constatat că focul a plecat de la o solă cultivată cu rapiţă, 
recoltată la acel moment, după care a trecut în miriştea de grâu ce aparţinea familiei 
Iancu, iar apoi a intrat în două sole nerecoltate aparţinând S.C. [...] S.R.L.  

Acelaşi martor, precum şi martorul [...], au putut vedea că miriştea de pe sola de 
rapiţă aparţinând S.C. [...] S.R.L. [...] ardea şi că după ce focul a fost izolat, pe sola de 
rapiţă a părţii responsabile civilmente au fost găsite bucăţi de cauciuc. 

Ţinând seama de probele enumerate mai sus, instanţa de recurs nu poate primi 
drept utile în aflarea adevărului declaraţiile martorilor [...], [...] şi [...], aceştia fiind 
administratorul, respectiv angajaţii părţii responsabile civilmente, depoziţiile respective 
fiind subiective şi necoroborându-se cu nici un alt mijloc de probă. 

Şi din perspectiva modului de soluţionare a acţiunii civile, Curtea constată că 
prima instanţă a dat o justă rezolvare cererii părţii civile de a fi despăgubită în procesul 
penal, atât cu privire la prejudiciul efectiv, cât şi cu privire la beneficiul nerealizat, sub 
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forma dobânzii legale de referinţă practicată la nivelul B.N.R., aferentă sumei ce 
reprezintă echivalentul bănesc al pagubei provocate. 

De asemenea, în mod întemeiat prima instanţă a dispus şi obligarea inculpatului, în 
solidar cu partea responsabilă civilmente, la plata sumei ce reprezintă diferenţa dintre 
prejudiciul efectiv şi valoarea actualizată a acestuia, stabilită în raport cu indicele de 
inflaţie, cu atât mai mult cu cât dobânda legală aferentă debitului principal nu poate 
substitui deprecierea în timp a monedei naţionale, scopul acesteia fiind acela de a-l 
recompensa pe creditor pentru beneficiul nerealizat, nicidecum de a acoperi o eventuală 
diferenţă dintre valoarea nominală a creanţei şi valoarea sa reală de la momentul 
executării.  

În pofida criticilor exprimate sub forma motivelor de recurs, Curtea constată ca 
fiind dovedită întinderea despăgubirilor acordate de prima instanţă, potrivit raportului de 
expertiză tehnică agricolă efectuat în cursul judecăţii şi suplimentului la acesta, 
elementele specifice răspunderii civile delictuale, sub forma faptei ilicite, prejudiciului 
produs, legăturii de cauzalitate şi vinovăţiei inculpatului, fiind evidenţiate prin întreg 
materialul probator aflat la dosar. 

În sfârşit, contrar susţinerilor părţii responsabile civilmente, probele administrate 
în cauză evidenţiază atât faptul ilicit al prepusului, cât şi faptul ilicit al comitentului, care 
în pofida interdicţiilor prevăzut de art.1 din Ordinul nr.313/2001, a dispus în mod direct 
asupra incendierii resturilor vegetale rezultate în urma recoltării cerealelor păioase şi a 
altor culturi în câmp deschis, prin aceasta fiind dovedit şi raportul specific de prepuşenie, 
consfinţit de art.1003 din Codul civil, caracteristic relaţiilor de muncă, ce au stat la baza 
coordonării, direcţionării şi controlului activităţii inculpatului. 

Faţă de considerentele exprimate mai sus, Curtea constată drept nefondate criticile 
formulate în cauză, fapt pentru care, găsind ca legală şi temeinică sentinţa penală atacată, 
va respinge ca nefondate recursurile, în baza art.38515 pct.1 lit.b Cod de procedură 
penală. 

De asemenea, în temeiul art.192 alin.2 Cod de procedură penală, va obliga pe 
recurenţi la plata câte 400 lei, cheltuieli judiciare către stat. 

În baza art.193 alin.6 Cod de procedură penală, va obliga pe recurenţi la plata, în 
solidar, a sumei de 8.840,49 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată în recurs către intimata 
parte civilă, reprezentând onorariu de apărător ales. 

Decizia penală nr. 618/P/16.09.2013 
Judecător redactor Ciprian Coadă 
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          20. Săvârşirea infracţiunii de tâlhărie cu intenţie directă. Înlăturarea 
circumstanţelor atenuante reţinute în favoarea inculpaţilor. Conduită procesuală 
nesinceră. 
 

Instanţa de recurs a constatat că faptele există, constituie infracţiuni şi au fost săvârşite de către 
inculpaţi, din punct de vedere obiectiv acestea întrunind elementele constitutive ale infracţiunilor de 
tâlhărie, iar sub aspect subiectiv, inculpaţii acţionând cu intenţie directă, în vederea sustragerii de 
componente metalice din incinta Depoului CFR, actele de violenţă fiind orientate în scopul înfrângerii 
rezistenţei fizice a paznicilor, precum şi în scop de intimidare. 

Modul de operare, maniera deosebit de violentă în care inculpaţii au acţionat, în mod repetat, 
în decursul aceleiaşi zile, împreună, prin întrebuinţarea de violenţe fizice, pe fondul lipsei unei ocupaţii 
şi a unui loc de muncă, în dispreţul condamnărilor anterioare şi în vederea sustragerii de bunuri în 
scop de valorificare, impun aplicarea unor pedepse superioare ca şi cuantum, în concordanţă cu 
exigenţele art.52 Cod penal, concomitent cu înlăturarea dispoziţiilor art.81 Cod penal, scopul acestor 
pedepse neputând fi atins decât prin executarea lor efectivă, în regim de detenţie. 

Desigur, vârsta inculpaţilor, modalităţile concrete de săvârşire a faptelor, nivelul redus de 
educaţie şi starea de pauperitate notorie a locuitorilor acestui cartier din Municipiul Medgidia pot fi 
reţinute ca şi circumstanţe atenuante în favoarea inculpaţilor. 

Cu toate acestea, nu se poate face abstracţie de faptul că prin acţiunile lor violente inculpaţii 
puteau genera urmări dintre cele mai grave la adresa integrităţii fizice a victimelor, atitudinea acestora 
din urmă de a-i disculpa pe autorii faptelor, în încercarea de a le atenua răspunderea penală, fiind 
irelevantă, legea penală impunându-se a fi aplicată cu fermitate şi în situaţia dată, în scopul prevenirii 
acestui gen de infracţiunii şi descurajării oricăror conduite similare din partea altor persoane.   

 
Art.52 Cod penal 

Art.211 Cod penal 
 

1. Prin sentinţa penală nr.959/16.04.2013 pronunţată de Judecătoria Medgidia în 
dosarul penal nr.4488/256/2012*, în baza art.211 alin.1, alin.2 lit.c şi alin.21 lit.a Cod 
penal, cu aplicarea art.74 alin.2 Cod penal, raportat la art.76 alin.1 litera b Cod penal, s-a 
dispus condamnarea inculpatului [...] la pedeapsa de 1 an şi 2 luni închisoare, pentru 
săvârşirea infracţiunii de tâlhărie (faptă din data de 07 05 2012, orele 12.30).  

În baza art.211 alin.1, alin.2 lit.c şi alin.21 lit.a Cod penal, cu aplicarea art.74 alin.2 
Cod penal,  raportat la art.76 alin.1 litera b Cod penal, a fost condamn inculpatul [...] la 
pedeapsa de 1 an şi 2 luni închisoare  pentru săvârşirea infracţiunii de tâlhărie (faptă din 
data de 07 05 2012, orele 17.30).  

În baza art.211 alin.1, alin.2 lit.a, b şi c şi alin.21 lit.a Cod penal, cu aplicarea 
art.74 alin.2 Cod penal, raportat la art.76 alin.1 litera b Cod penal, a fost condamnat 
inculpatul [...] la pedeapsa de 1 an şi 2 luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de 
tâlhărie (faptă din data de 07 05 2012, orele 22. 00). 

În baza art.33 litera a Cod penal, cu aplicarea art.34 alin.1 lit.b Cod penal, s-a 
dispus contopirea celor trei pedepse aplicate mai sus în pedeapsa cea mai grea de 1 an şi 
2 luni închisoare, în final inculpatul [...] execută pedeapsa de 1 an şi 2 luni închisoare. 
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În baza art.71 Cod penal, s-a interzis inculpatului pe durata executării pedepsei 
exerciţiul drepturilor prevăzute de art.64 lit.a teza a doua şi lit.b Cod penal. 

În baza art.81 Cod penal, s-a dispus suspendarea condiţionată a executării pedepsei 
de 1 an şi 2 luni închisoare, pe o durată de 3 ani şi 2 luni reprezentând termen de 
încercare stabilit în condiţiile art.82 Cod penal. 

În baza art.359 Cod de procedură penală, s-a atras atenţia inculpatului asupra 
dispoziţiilor art.83 Cod penal, privind revocarea suspendării executării pedepsei în cazul 
săvârşirii unei infracţiuni în cursul termenului de încercare. 

În baza art.71 alin.5 Cod penal, s-a dispus suspendarea pedepsei accesorii a 
interzicerii unor drepturi pe durata suspendării executării pedepsei. 

În baza art.350 alin.3 litera b Cod de procedură penală, s-a dispus punerea în 
libertate de îndată a inculpatului [...] de sub puterea mandatului de arestare preventivă 
nr.25 din 17.05.2012 al Judecătoriei Medgidia, dacă nu este reţinut sau arestat într-o altă 
cauză. 

În baza art.88 Cod penal, s-a dedus din pedeapsa aplicată perioada reţinerii şi 
arestării preventive, începând cu data de 17.05.2012 la zi, termenul de încercare 
reducându-se corespunzător cu această perioadă. 

 
2. În baza art.211 alin.1, alin.2 lit.c şi alin.21 lit.a Cod penal, cu aplicarea art.74 

alin.2 Cod penal, raportat la art.76 alin.1 litera b Cod penal, s-a dispus condamnarea 
inculpatului [...] la pedeapsa de 1 an şi 2 luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii 
de tâlhărie (faptă din data de 07.05.2012, orele 12.30).  

În baza art.211 alin.1, alin.2 lit.c şi alin.21 lit.a Cod penal, cu aplicarea art.74 alin.2 
Cod penal, raportat la art.76 alin.1 litera b Cod penal, a fost condamnat inculpatul [...] la 
pedeapsa de 1 an şi 2 luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de tâlhărie (faptă din 
data de 07.05.2012, orele 17.30)  

În baza art.33 Cod penal, cu aplicarea art.34 alin.1 lit.b Cod penal, s-a dispus 
contopirea celor două pedepse aplicate mai sus în pedeapsa cea mai grea şi s-a aplicat 
inculpatului [...] pedeapsa de 1 an şi 2 luni închisoare. 

În baza art.71 Cod penal, s-a interzis inculpatului pe durata executării pedepsei 
exerciţiul drepturilor prevăzute de art.64 lit.a teza a doua şi lit.b Cod penal. 

În baza art.81 Cod penal, s-a dispus suspendarea condiţionată a executării pedepsei 
de 1 an şi 2 luni închisoare, pe o durată de 3 ani şi 2 luni reprezentând termen de 
încercare stabilit în condiţiile art.82 Cod penal. 

În baza art.359 Cod de procedură penală, s-a atras atenţia inculpatului asupra 
dispoziţiilor art.83 Cod penal, privind revocarea suspendării executării pedepsei în cazul 
săvârşirii unei infracţiuni în cursul termenului de încercare. 

În baza art.71 alin.5 Cod penal, s-a dispus suspendarea pedepsei accesorii a 
interzicerii unor drepturi pe durata suspendării executării pedepsei. 

În baza art.350 alin.3 litera b Cod de procedură penală, s-a dispus punerea în 
libertate de îndată a inculpatului [...] de sub puterea mandatului de arestare preventivă 
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nr.23 din 17.05.2012 al Judecătoriei Medgidia, dacă nu este reţinut sau arestat într-o altă 
cauză. 

În baza art.88 Cod penal, s-a dedus din pedeapsa aplicată perioada reţinerii şi 
arestării preventive începând cu data de 17.05.2012 la zi, termenul de încercare 
reducându-se corespunzător cu această perioadă. 

  
3. În baza art.211 alin.1, alin.2 lit.c şi alin.21 lit.a Cod penal, cu aplicarea art.74 

alin.2 Cod penal, raportat la art.76 alin.1 litera b Cp şi art.37 lit.a Cod penal, a fost 
condamnat inculpatul [...] la pedeapsa de 1 an şi 4 luni închisoare, pentru săvârşirea 
infracţiunii de tâlhărie (faptă din data de 07.05.2012, orele 12.30). 

În baza art.83 Cod penal, s-a dispus revocarea suspendării condiţionate a pedepsei 
de 2 ani închisoare aplicată prin sentinţa penală nr.1013/P/29.05.2009 şi executarea 
acesteia alături de pedeapsa de 1 an şi 4 luni aplicată mai sus, rezultând o pedeapsă de 3 
ani şi 4 luni închisoare. 

În baza art.211 alin.1, alin.2 lit.c şi alin.21 lit.a Cod penal, cu aplicarea art.74 alin.2 
Cod penal, raportat la art.76 alin.1 litera b Cod penal şi 37 lit.a Cod penal, a fost 
condamnat inculpatul [...] la pedeapsa de 1 an şi 4 luni închisoare, pentru săvârşirea 
infracţiunii de tâlhărie (faptă din data de 07.05.2012, orele 17.30).  

În baza art.83 Cod penal, s-a dispus revocarea suspendării condiţionate a pedepsei 
de 2 ani închisoare aplicată prin sentinţa penală nr.1013/P/29.05.2009 şi executarea 
acesteia alături de pedeapsa de 1 an şi 4 luni aplicată mai sus, rezultând o pedeapsă de 3 
ani şi 4 luni închisoare. 

În baza art.211 alin.1, alin.2 lit.a, b şi c şi alin.21 lit.a Cod penal, cu aplicarea art.74 
alin.2 Cod penal, raportat la art.76 alin.1 litera b Cod penal şi art.37 lit.a Cod penal, a 
fost condamnat inculpatul [...] la pedeapsa de 1 an şi 4 luni închisoare, pentru săvârşirea 
infracţiunii de tâlhărie (faptă din data de 07.05.2012, orele 22.00). 

În baza art.83 Cod penal, s-a dispus revocarea suspendării condiţionate a pedepsei 
de 2 ani închisoare aplicată prin sentinţa penală nr.1013/P/29.05.2009 şi executarea 
acesteia alături de pedeapsa de 1 an şi 4 luni aplicată mai sus, rezultând o pedeapsă de 3 
ani şi 4 luni închisoare. 

În baza art.33 litera a  Cod penal, cu aplicarea art.34 alin.1 lit.b Cod penal, s-a 
dispus contopirea celor trei pedepse de câte 3 ani şi 4 luni închisoare aplicate mai sus în 
pedeapsa cea mai grea de 3 ani şi 4 luni închisoare, în final inculpatul [...] execută 
pedeapsa de 3 ani şi 4 luni închisoare. 

În baza art.88 Cod penal, s-a dedus din pedeapsa rezultantă de 3 ani şi 4 luni 
închisoare perioada reţinerii şi arestului preventiv de la data de 17 05 2012 la zi. 

În baza art.71 Cod penal, s-a interzis inculpatului pe durata executării pedepsei 
exerciţiul drepturilor prevăzute de art.64 lit.a teza a doua şi lit.b Cod penal. 

În baza art.350 Cod procedură penală, s-a menţinut măsura arestării preventive 
dispusă faţă de inculpat prin încheierea din camera de consiliu nr.16/17 05 2012 a 
Judecătoriei Medgidia. 
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S-a dispus executarea pedepsei se execută în regim de detenţie. 
 
4. În baza art.211 alin.1, alin.2 lit.a, b şi c şi alin.21 lit.a Cod penal, cu aplicarea 

art.74 alin.2 Cod penal, raportat la art.76 alin.1 litera b Cod penal şi art.37 lit.a Cod 
penal, a fost condamnat inculpatul [...], la pedeapsa de 1 an şi 4 luni închisoare, pentru 
săvârşirea infracţiunii de tâlhărie (faptă din data de 07 05 2012, orele 12.30) . 

În baza art.83 Cod penal, s-a dispus revocarea suspendării condiţionate a pedepsei 
de 1 an închisoare aplicată prin sentinţa penală nr.228/27.01.2012 a Judecătoriei 
Medgidia şi executarea alăturată pedepsei de 1 an şi 4 luni aplicată mai sus, rezultând o 
pedeapsă de 2 ani şi 4 luni închisoare. 

În baza art.211 alin.1, alin.2 lit.a, b şi c şi alin.21 lit.a Cod penal, cu aplicarea art.74 
alin.2 Cod penal, raportat la art.76 alin.1 litera b Cod penal şi 37 lit.a Cod penal, a fost 
condamnat inculpatul [...] la pedeapsa de 1 an şi 4 luni închisoare, pentru săvârşirea 
infracţiunii de tâlhărie (faptă din data de 07.05.2012, orele 17.30).  

În baza art.83 Cod penal, s-a dispus revocarea suspendării condiţionate a pedepsei 
de 1 an închisoare aplicată prin sentinţa penală nr.228/27.01.2012 a Judecătoriei 
Medgidia şi executarea alăturată pedepsei de 1 an şi 4 luni aplicată mai sus, rezultând o 
pedeapsă de 2 ani şi 4 luni închisoare. 

În baza art.211 alin.1, alin.2 lit.a, b şi c şi alin.21 lit.a Cod penal, cu aplicarea art.74 
alin.2 Cod penal, raportat la art.76 alin.1 litera b Cod penal şi art.37 lit.a Cod penal, a 
fost condamnat inculpatul [...] la pedeapsa de 1 an şi 4 luni închisoare, pentru săvârşirea 
infracţiunii de tâlhărie (faptă din data de 07.05.2012, orele 22. 00). 

În baza art.83 Cod penal, s-a dispus revocarea suspendării condiţionate a pedepsei 
de 1 an închisoare aplicată prin sentinţa penală nr.228/27.01.2012 a Judecătoriei 
Medgidia şi executarea alăturată pedepsei de 1 an şi 4 luni aplicată mai sus, rezultând o 
pedeapsă de 2 ani şi 4 luni închisoare. 

În baza art.33 litera a Cod penal, cu aplicarea art.34 alin.1 lit.b Cod penal, s-a 
dispus contopirea celor trei pedepse de câte 2 ani şi 4 luni închisoare aplicate mai sus în 
pedeapsa cea mai grea de 2 ani şi 4 luni închisoare, în final inculpatul [...] execută 
pedeapsa de 2 ani şi 4 luni închisoare. 

În baza art.88 Cod penal, s-a dedus din pedeapsa rezultantă de 2 ani şi 4 luni 
închisoare perioada reţinerii şi arestului preventiv de la data de 17.05. 2012 la zi. 

În baza art.71 Cod penal, s-a interzis inculpatului pe durata executării pedepsei 
exerciţiul drepturilor prevăzute de art.64 lit.a teza a doua şi lit.b Cod penal. 

În baza art.350 Cod de procedură penală, s-a menţinut măsura arestării preventive 
dispusă faţă de inculpat prin încheierea din camera de consiliu nr.16/17 05 2012 a 
Judecătoriei Medgidia. 

S-a  dispus executarea pedepsei în regim de detenţie. 
 
5. În baza art.211 alin.1, alin.2 lit.a, b şi c şi alin.21 lit.a Cod penal, cu aplicarea 

art.74 alin.2 Cod penal, raportat la art.76 alin.1 litera b Cod penal şi art.37 lit.b Cod 
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penal, a fost condamnat inculpatul [...] la pedeapsa de 1 an şi 5 luni închisoare, pentru 
săvârşirea infracţiunii de tâlhărie (faptă din data de 07 05 2012, orele 12.30).  

În baza art.211 alin.1, alin.2 lit.a, b şi c şi alin.21 lit.a Cod penal, cu aplicarea art.74 
alin.2 Cod penal, raportat la art.76 alin.1 litera b Cod penal şi art.37 lit.b Cod penal, a 
fost condamnat inculpatul [...] la pedeapsa de 1 an şi 5 luni închisoare, pentru săvârşirea 
infracţiunii de tâlhărie (faptă din data de 07.05.2012, orele 17.30).  

În baza art.211 alin.1, alin.2 lit.a, b şi c şi alin.21 lit.a Cod penal, cu aplicarea art.74 
alin.2 Cod penal, raportat la art.76 alin.1 litera b Cod penal şi art.37 lit.b Cod penal, 
condamnă pe inculpatul [...] la pedeapsa de 1 an şi 5 luni închisoare, pentru săvârşirea 
infracţiunii de tâlhărie (faptă din data de 07.05.2012, orele 22.00). 

În baza art.33 litera a Cod penal, cu aplicarea art.34 alin.1 lit.b Cod penal, s-a 
dispus contopirea celor trei pedepse de câte 1 an şi 5 luni închisoare aplicate mai sus în 
pedeapsa cea mai grea de 1 an şi 5 luni închisoare, în final inculpatul [...] execută 
pedeapsa cea mai grea de 1 an şi 5 luni închisoare. 

În baza art.88 Cod penal, s-a dedus din pedeapsa rezultantă de 1 an şi 5 luni 
închisoare, perioada reţinerii şi arestului preventiv de la data de 17.05.2012 la zi. 

În baza art.71 Cod penal, s-a interzis inculpatului pe durata executării pedepsei 
exerciţiul drepturilor prevăzute de art.64 lit.a, teza a doua şi lit.b Cod penal. 

În baza art.350 Cod procedură penală, s-a menţinut măsura arestării preventive 
dispusă faţă de inculpat prin încheierea din camera de consiliu nr.16/17 05 2012 a 
Judecătoriei Medgidia. 

S-a  dispus ca pedeapsa să se execute în regim de detenţie. 
 
6. În baza art.211 alin.1, alin.2 lit.a, b şi c şi alin.21 lit.a Cod penal, cu aplicarea 

art.74 alin.2 Cod penal, raportat la art.76 alin.1 litera b Cod penal şi art.37 lit.a Cod 
penal, a fost condamnat inculpatul [...] la pedeapsa de 1 an şi 4 luni închisoare, pentru 
săvârşirea infracţiunii de tâlhărie (faptă din data de 07 05 2012, orele 12.30). 

În baza art.83 Cod penal, s-a dispus revocarea suspendării condiţionate a pedepsei 
de 8 luni închisoare aplicată prin sentinţa penală nr.2302/P/16.11.2010 a Judecătoriei 
Medgidia şi s-a dispus executarea acesteia alături de pedeapsa de 1 an şi 4 luni închisoare 
aplicată mai sus, rezultând o pedeapsă de 2 ani închisoare. 

În baza art.211 alin.1, alin.2 lit.a, b şi c şi alin. 21 lit.a Cod penal, cu aplicarea 
art.74 alin.2 Cod penal, raportat la art.76 alin.1 litera b Cod penal şi art.37 lit.a Cod 
penal, a fost condamnat inculpatul [...] la pedeapsa de 1 an şi 4 luni închisoare, pentru 
săvârşirea infracţiunii de tâlhărie (faptă din data de 07.05.2012, orele 17.30).  

În baza art.83 Cod penal, s-a dispus revocarea suspendării condiţionate a pedepsei 
de 8 luni închisoare aplicată prin sentinţa penală nr.2302/P/16.11.2010 a Judecătoriei 
Medgidia şi s-a dispus executarea acesteia alături de pedeapsa de 1 an şi 4 luni închisoare 
aplicată mai sus, rezultând o pedeapsă de 2 ani închisoare. 

În baza art.211 alin.1, alin.2 lit.a, b şi c şi alin.21 lit.a Cod penal, cu aplicarea art.74 
alin.2 Cod penal, raportat la art.76 alin.1 litera b Cod penal şi art.37 lit.a Cod penal, a 
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fost condamnat inculpatul [...] la pedeapsa de 1 an şi 4 luni închisoare, pentru săvârşirea 
infracţiunii de tâlhărie (faptă din data de 07.05.2012, orele 22. 00). 

În baza art.83 Cod penal, s-a dispus revocarea suspendării condiţionate a pedepsei 
de 8 luni închisoare aplicată prin sentinţa penală nr.2302/P/16.11.2010 a Judecătoriei 
Medgidia şi s-a dispus executarea acesteia alături de pedeapsa de 1 an şi 4 luni închisoare 
aplicată mai sus, rezultând o pedeapsă de 2 ani închisoare. 

În baza art.33 litera a Cod penal, cu aplicarea art.34 alin.1 lit.b Cod penal, s-a 
dispus contopirea celor trei pedepse de câte 2 ani închisoare aplicate mai sus în pedeapsa 
cea mai grea de 2 ani închisoare închisoare, în final inculpatul [...] execută pedeapsa 
cea mai grea de 2 ani închisoare. 

În baza art.88 Cod penal, s-a dedus din pedeapsa rezultantă de 2 ani închisoare 
perioada reţinerii şi arestului preventiv de la data de 17.05.2012 la zi. 

În baza art.71 Cod penal, s-a interzis inculpatului pe durata executării pedepsei 
exerciţiul drepturilor prevăzute de art.64 lit.a teza a doua şi lit.b Cod penal. 

În baza art.350 Cod procedură penală, s-a menţinut măsura arestării preventive 
dispusă faţă de inculpat prin încheierea din camera de consiliu nr.16/17.05.2012 a 
Judecătoriei Medgidia. 

S-a dispus executarea pedepsei în regim de detenţie. 
S-a luat act că părţile vătămate nu s-au constituit părţi civile. 
În baza art.189 Cod procedură penală, s-a dispus avansarea din fondurile 

Ministerului Justiţiei către Baroul Constanţa a onorariilor apărătorilor din oficiu.  
În baza art.191 alin.2 Cod procedură penală, au fost obligaţi inculpaţii la plata a 

câte 1.000 lei fiecare cheltuieli judiciare către stat.  
Din întregul probatoriu administrat în cauză, instanţa a reţinut următoarea 

situaţie de fapt : 
La data de 07.05.2012, lucrători ai poliţiei din cadrul postului TF-TN din Medgidia 

s-au sesizat din oficiu despre faptul că în aceeaşi zi, în jurul orei 12.30, un grup de 
persoane de sex bărbătesc au pătruns în incinta Depoului CF Medgidia şi, prin violenţă 
asupra agentului de pază [...], au sustras o piesă de fier (tobă de agrement LDE – 
locomotivă diesel electrică) de pe un vagon platformă.  

În urma acestei sesizări, s-a format dosarul nr.2240/P/2012. 
La aceeaşi dată, 07.05.2012, lucrători ai poliţiei judiciare ai Postului de Poliţie 

TF/TN Medgidia, din cadrul Secţiei Regionale de Poliţie Transporturi Constanţa, s-au 
sesizat din oficiu despre faptul că în aceeaşi zi, în jurul orei 22.00, un grup de persoane 
de sex bărbătesc, având cagule pe faţă, au pătruns în incinta Depoului CF Medgidia, pe 
poarta de acces şi, prin ameninţare asupra şefului de tură şi a celorlalţi lucrători CFR, 
precum şi asupra agentului de pază, au sustras un dinostarter (electromotor), care era 
legat de un stâlp.  

În urma acestei sesizări s-a format dosarul nr.2241/P/2012. 
Potrivit declaraţiei martorului cu identitate protejată, [...], în data de 

07/08.05.2012, între orele 19,00-07,00, acesta a executat serviciul de tură, conform 
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programului. În jurul orelor 22,00, în timp ce se afla în faţa clădirii revizorului, a 
observat un grup de persoane, având feţele acoperite cu cagule şi fulare care, în timp ce 
încărcau un dinostarter aflat în faţa clădirii turei într-un căruţ metalic şi îl ameninţau pe 
şeful de tură să nu sune la poliţie, în caz contrar îl vor lovi pentru ca să poată sustrage 
piesa nestingheriţi. La scurt timp, la faţa locului a venit şi agentul de pază şi în timp ce 
agresorii se deplasau spre grupul de persoane, acesta a fost ameninţat de grup să nu 
anunţe poliţia, pentru că va fi agresat. Grupul de persoane a încărcat piesa într-un căruţ, 
după care s-a deplasat spre poarta de acces în depou.  

Din cauză că erau mascaţi, martorul nu a recunoscut nici o persoană după 
fizionomie sau elemente de îmbrăcăminte, însă a recunoscut după voce un membru al 
grupului în persoana numitului [...] zis “[...]”, care locuieşte la o baracă CFR din 
vecinătatea depoului. Recunoaşterea a fost posibilă, întrucât martorul a crescut în acel 
cartier şi întrucât [...] se deplasa frecvent în zona depoului pentru a căuta fier vechi în 
pământ. În continuare, grupul de persoane a luat dinostarterul, care era legat de un stâlp 
din zona clădirii şefului de tură cu un lanţ şi l-au transportat cu un căruţ cu două roţi în 
exteriorul depoului. De asemenea, una dintre persoanele din grup i-a spus martorului să 
tacă din gură, pentru că are maşină. Nu a putut recunoaşte restul persoanelor din grup, 
nici după voce nici după fizionomie.  

La data de 07.05.2012, mai multe persoane au intrat în acrul Depoului Medgidia, 
în trei etape, cu intenţia de a sustrage diferite componente specifice activităţii feroviare, 
care se găseau în incintă, pentru a le valorifica la centrele de achiziţii de materiale 
feroase şi a obţine diferite sume de bani.  

Între aceste persoane, s-au aflat şi inculpaţii din prezenta cauză. Astfel, la prima 
intrare în depou, inculpaţii, pentru a pune în aplicare planul lor, l-au agresat pe martorul 
[...], care exercita serviciu de pază în incintă, în calitate de angajat al unei firme de profil 
prestatoare de servicii, iar în depou, martorul a fost lovit de inculpaţii [...] şi [...], astfel 
cum rezultă din declaraţiile martorului [...], care se coroborează cu declaraţiile martorilor 
cu identitate protejată, audiaţi în ambele faze ale procesului penal - [...], [...] şi [...] - dar 
care au fost într-o oarecare măsură nesigure, raportat la identitatea inculpaţilor care au 
aplicat lovituri agentului de pază.  

În opinia instanţei, este cert faptul că agentul de pază a fost supus violenţelor de 
către membrii grupului de inculpaţi, care doreau să sustragă piese metalice.  

În cursul aceleiaşi zile în jurul orelor 17,30, inculpaţii au pătruns din nou în depou, 
încercând să sustragă alte piese de fier, fiind surprinşi de agentul de pază [...], pe când se 
pregăteau să părăsească incinta depoului cu piesa sustrasă, acesta fiind lovit cu o piatră. 
Când şi-a revenit, martorul a observat că inculpaţii sustrăseseră un dinostarter, pe care îl 
abandonaseră lângă un vagon cu sare. Piesa a fost luată şi legată cu un lanţ de un stâlp 
aflat în apropierea cabinei şefului de tură de angajaţii CFR.  

În jurul orelor 22,00, inculpaţii, cu excepţia inculpatului [...], s-au întors în depou, 
cu intenţia de a lua acea componentă metalică pe care au abandonat-o la orele 17,30, 
pătrunzând cu feţele acoperite, pentru a nu fi recunoscuţi de către angajaţii CFR, care îşi 
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exercitau serviciul în acel moment, inculpaţii locuiind şi trăind în imediata apropiere a 
depoului, fiind, evident, cunoscuţi de angajaţii CFR.  

Pentru a lua piesa metalică, inculpaţii l-au ameninţat pe agentul de pază  Arif 
Murat. Inculpaţii au ascuns piesa pe un teren acoperit cu vegetaţie în apropierea depoului 
unde au lăsat şi un ciocan pe un cărucior metalic pe două roţi.  

Situaţia de fapt a fost reţinută în baza probelor administrate la urmărire penală şi în 
etapa de cercetare judecătorească.   

În faţa instanţei, din motive obiective, nu a mai fost audiat martorul cu identitate 
protejată [...], nici reprezentantul Parchetului şi nici inculpaţii nu au mai insistat în 
audierea sa, iar instanţa, pentru celeritate, nu a mai dispus acordarea unui alt termen, 
declaraţia dată în cursul urmăririi penale fiind doar la nivel circumstanţial.  

Inculpatul [...], în faza de urmărire penală, a declarat prima dată că recunoaşte 
participarea sa şi a celorlalţi inculpaţi la săvârşirea faptelor reţinute, încercând o 
expunere diferită a situaţiei de fapt, respectiv înţelegerea cu agentul de pază [...], prin 
avansarea sumei de 200 lei, pentru a fi lăsat să sustragă piesa metalică. Ulterior, 
inculpatul retractează această declaraţie, invocând violenţe de natură fizică exercitate de 
lucrătorii de poliţie în momentul luării acestei declaraţii.  

În opinia instanţei, aceste afirmaţii nu sunt acoperite de nicio altă probă, care să 
aibă ca efect nulitatea acestei declaraţii, în cursul procedurii fiind respectate dispoziţiile 
art.70 şi următoarele din Codul de procedură penală. Drept urmare, instanţa coroborează 
declaraţia acestui inculpat cu celelalte probe administrate în ambele faze ale procesului 
penal, agentul de pază [...], la data de 17.05.2013, prin recunoaştere din planşa foto 
(filele 299-300), indicându-i pe inculpaţii [...], [...], [...] şi [...] ca fiind cei care l-au 
agresat în ziua de 07.05.2012, primii lovindu-l cu picioarele. 

În faza de urmărire penală, declaraţiile martorilor [...] şi [...] individualizează 
inculpaţii ca şi participanţi la cele trei fapte, dar în etapa cercetării judecătoreşti cei doi 
martori precizează că ei nu ştiu cine sunt făptuitorii deoarece i-au fost indicaţi de către 
organul de poliţie şi ei au fost de acord.  

Instanţa a înlăturat aceste aspecte, care sunt în contradicţie cu primele declaraţii 
date la urmărire penală, cei doi martori încercând o avansare a unei alte situaţii faptice, 
din motive de securitate individuală sau pur umanitară, datorită trecerii timpului şi 
poziţiei înrădăcinate în cadrul colectivităţii, de a nu face rău altuia. Declaraţiile date 
imediat după săvârşirea faptelor sunt în general conforme cu situaţia de fapt, motiv 
pentru care instanţa se raportează la declaraţiile date de cei doi agenţi în faza de urmărire 
penală. 

În aprecierea instanţei, martorii propuşi de inculpaţi în apărare nu au expus 
argumente obiective, care să contureze o altă situaţie de fapt decât cea reţinută prin 
rechizitoriu. Astfel, în cursul judecăţii au fost audiaţi martorii cu identitate protejată [...], 
[...] şi [...], care au menţinut declaraţiile date în cursul urmăririi penale şi care au relatat 
pe larg situaţia de fapt expusă prin actul de inculpare, prin aceea că i-au recunoscut pe 
inculpaţi ca şi participanţi la faptele deduse judecăţii. În opinia instanţei, există 
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contradicţii în declaraţiile martorilor, cu privire la individualizarea persoanei, care i-a 
aplicat lovituri agentului de pază, martorului [...], dar acestea sunt nesemnificative cu 
privire la modalitatea săvârşirii infracţiunii, în sensul că cel care a aplicat loviturile nu a 
făcut decât să pună în practică rezoluţia infracţională a tuturor inculpaţilor participanţi la 
prima faptă din jurul orelor 12,30, care s-au hotărât să sustragă piesa metalică, prin 
întrebuinţarea de violenţe. 

 
•  

 
Împotriva sentinţei penale mai sus menţionate a declarat recurs Parchetul de pe 

lângă Judecătoria Medgidia, criticând-o sub aspectul greşitei individualizări a 
pedepselor aplicate şi modalităţii de executare a acestora, solicitând înlăturarea 
circumstanţelor atenuante reţinute în favoarea inculpaţilor şi majorării pedepselor, cu 
consecinţa executării lor în regim de deţinere. 

De asemenea, împotriva aceleiaşi sentinţe penale au declarat recurs inculpaţii, 
solicitând, în principal achitarea, în baza art.10 lit.c Cod de procedură penală, iar în 
subsidiar reducerea pedepselor, în raport cu circumstanţele personale invocate în 
apărare. 

Analizând actele şi lucrările dosarului, examinând legalitatea şi temeinicia 
sentinţei penale recurate, în conformitate cu dispoziţiile art.3856 alin.3 Cod de procedură 
penală, Curtea constată că prima instanţă a stabilit în mod corect situaţia dedusă 
judecăţii, încadrarea juridică şi vinovăţia inculpaţilor în comiterea faptelor de tâlhărie, 
activitatea acestora de a sustrage mai multe componente metalice din incinta depoului 
CFR Medgidia, în scopul însuşirii pe nedrept şi prin folosirea de acte de violenţă ori 
ameninţări, în trei rânduri, la data de 07.05.2012, întrunind elementele constitutive a 
două infracţiuni de tâlhărie, prevăzute de art.211 alin.1 alin.2, litera c şi alin.21 lit.a Cod 
penal şi a unei infracţiuni de tâlhărie, prevăzută de art.211 alin.1, alin.2 lit.a,b şi c şi 
alin.21 lit.a Cod penal, pentru inculpaţii [...], [...], [...], [...] şi [...], aflate în concurs real, 
potrivit art.33 Cod penal, şi a două infracţiuni de tâlhărie, prevăzute de art.211 alin.1, 
alin.2 lit.c şi alin.21 lit.a Cod penal, aflate în concurs real, potrivit art.33 lit.a Cod penal, 
pentru inculpatul [...]. 

Criticile inculpaţilor, privind greşita reţinere în sarcină a faptelor pentru care s-a 
dispus condamnarea, nu pot fi reţinute, presupusele acte de violenţă la care aceştia ar fi 
fost supuşi de către organele de cercetare penală nefiind dovedite, iar depoziţiile de 
recunoaştere a faptelor date de către unii dintre inculpaţi în faza de urmărire penală 
coroborându-se cu restul probelor administrate în cauză. De altfel, în cursul judecăţii, 
procurorul a depus în cadrul probei cu înscrisuri fişele medicale ale inculpaţilor, 
începând cu data depunerii în arestul I.P.J., din care rezultă că aceştia nu au fost supuşi 
vreunui act de violenţă, astfel cum s-a invocat. 

Astfel, conform procesului-verbal însoţit de planşă foto, martorul cu identitate 
protejată [...] indică faptul că în data de 07.05.2012, în jurul orei 12,30, mai multe 
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persoane, printre care [...] şi [...] au participat la sustragerea tobei de angrenaj din depoul 
Medgidia, acelaşi martor observându-l pe agentul de pază [...] îndreptându-se spre grupul 
de persoane care transporta o tobă de locomotivă, iar ulterior ridicându-se de jos şi 
scuturându-se de praf. 

Conform procesului-verbal însoţit de planşă foto, martorul [...] indică faptul că la 
data de 07.05.2012, în jurul orei 12,30, mai multe persoane, printre care şi inculpatul 
[...], au participat la sustragerea tobei de angrenaj din depoul Medgidia.  

Ulterior, conform celui de-al doilea proces-verbal însoţit de planşa foto, acelaşi 
martor îl indică şi pe inculpatul [...] ca participant la comiterea faptei. Acelaşi martor mai 
precizează că agentul de pază [...] a încercat să intervină, dar că o persoană cu un tatuaj 
pe unul dintre braţe l-a lovit cu pumnii şi picioarele, ulterior văzându-l pe agentul de 
pază căzut jos şi acuzând dureri la cap şi la falangele mâinii drepte. 

Conform declaraţiei martorului [...] şi procesului-verbal însoţit de planşă foto, 
acesta îl indică pe inculpatul [...] ca fiind unul dintre participanţii la sustragerii tobei de 
angrenaj din 07.05.2012, orele 12.30. În ceea ce îi priveşte pe autorii violenţelor 
exercitate asupra sa, martorul i-a identificat pe aceştia în persoana numiţilor [...] şi [...].  

Apărarea inculpaţilor, reliefată cu ocazia soluţionării propunerii de arestare 
preventivă, în sensul că martorul [...] poartă ochelari de vedere cu dioptrii mari, având 
vederea slabă, nu poate fi reţinută în cauză, ţinând seama de faptul că există şi alţi 
martori oculari, care le-au indicat pe aceste persoane drept participanţi.  

Pe de altă parte, există indicii serioase că inculpaţii erau cunoscuţi de agenţii de 
pază ca persoane care caută fier vechi în depou, deci, mai lesne de recunoscut, aceasta 
fiind şi explicaţia ameninţărilor primite în prealabil de către martori (inclusiv telefonic, 
aşa cum declară martorul [...]), toate aceste aspecte justificând protejarea identităţii 
persoanelor audiate, în contextul stării de temere create. 

Este de observat şi faptul că inculpaţii cunoşteau locul săvârşirii infracţiunii, 
deoarece, în jurul orei 22,00, aceştia au folosit un alt traseu de intrare în depou, care era 
prevăzut cu camere de supraveghere, pătrunzând în incinta clădirii direct pe poarta de 
acces şi, cunoscând că în acest loc sunt camere de supraveghere, şi-au acoperit faţa cu 
cagule şi fulare. 

Este de observat că la data de 10.05.2012, cu ocazia unei recunoaşteri din planşă 
foto, martorul [...] l-a indicat pe [...] ca fiind una dintre persoanele care, în data de 
07.05.2012, în jurul orei 12.30 a sustras din depou toba de locomotivă, fără ca această 
persoană să îl lovească. De asemenea, la data de 17.05.2012, tot prin recunoaştere din 
planşă foto, martorul [...] i-a indicat pe [...], [...], [...], [...], [...], ca fiind cei care l-au 
agresat în ziua de 07.05.2012, pentru a putea sustrage o tobă de angrenaj LDE. Martorul 
a arătat că inculpaţii [...] şi [...] l-au lovit cu picioarele.  

Prin recunoaştere din planşă foto, a fost indicat şi inculpatul [...], ca fiind cel care 
în data de 07.05.212, împreună cu alte persoane, a sustras toba de angrenaj LDE de pe 
vagonul platformă din Depoul Medgidia. 
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Aceste recunoaşteri se coroborează cu procesul-verbal de cercetare la faţa locului 
din data de 07.05.2012, care stabileşte locaţia săvârşirii faptei şi anume depoul CF 
Medgidia, descrierea semnalmentelor agresorilor (aceştia fiind o parte de etnie romă, 
trei-patru persoane cu tenul alb, cu vârste cuprinse între 18 şi 22 de ani). De asemenea, 
planşa fotografică, surprinde locul săvârşirii faptei, precum şi urmele agresiunii 
exercitate asupra agentului de pază [...]. 

Conform procesului-verbal însoţit de planşă foto, martorul [...] indică faptul că în 
data de 07.05.2012, în jurul orei 12,30, mai multe persoane, printre care şi [...] şi [...], au 
participat la sustragerea tobei de angrenaj din depoul Medgidia. Martorul îl îndică pe [...] 
ca fiind cel care l-a lovit pe agentul de pază [...] cu palma după ceafă.  

Conform procesului-verbal însoţit de planşă foto, martorul [...] indică faptul că în 
data de 07.05.2012, în jurul orei 17,30, mai multe persoane, printre care şi inculpaţii [...], 
[...] şi [...], au participat la sustragerea unui dinostarter din depoul Medgidia, folosind un 
cărucior. Potrivit declaraţiei martorului, acelaşi cărucior a fost folosit la sustragerea 
dinostarterului la ora 22,00. 

Conform procesului-verbal de redare a declaraţiei martorului [...], în data de 
07/08.05.2012, între orele 19,00-07,00, acesta a executat serviciul de tură, conform 
programului. În jurul orelor 22,00, în timp ce se afla în faţa clădirii revizorului, a 
observat un grup de persoane având feţele acoperite cu cagule şi fulare, care, în timp ce 
încărcau un dinostarter aflat în faţa clădirii turei într-un căruţ metalic, îl ameninţau pe 
şeful de tură să nu sune la poliţie, în caz contrar îl vor lovi pentru ca aceştia să poată 
sustrage piesa nestingheriţi. La scurt timp, la faţa locului a venit şi agentul de pază, iar în 
timp ce se deplasa spre grupul de persoane, acesta a fost ameninţat de persoanele 
respective să nu anunţe poliţia, pentru că îl vor agresa. Grupul de persoane a încărcat 
piesa într-un căruţ, după care s-a deplasat spre poarta de acces în depou. Din cauză că 
agresorii erau mascaţi, nu a recunoscut nici o persoană după fizionomie sau elemente de 
îmbrăcăminte, însă a recunoscut după voce un membru al grupului, în persoana 
numitului [...] zis „[...]”, care locuieşte la o baracă CFR din vecinătatea depoului. 
Recunoaşterea a fost posibilă întrucât martorul a crescut în acel cartier, dar şi pentru că 
[...] se deplasa frecvent în zona depoului, pentru a căuta fier vechi în pământ. În 
continuare, grupul de persoane a luat dinostarterul, care era legat de un stâlp din zona 
clădirii şefului de tură cu un lanţ şi l-au transportat cu un căruţ cu două roţi în exteriorul 
depoului. De asemenea, una dintre persoanele din grup i-a spus martorului să tacă din 
gură pentru că are maşină. Nu a putut recunoaşte restul persoanelor din grup, nici după 
voce nici după fizionomie.  

Această declaraţie se coroborează cu menţiunile procesului-verbal de cercetare la 
faţa locului, din care rezultă că în urma unor verificări efectuate în apropierea depoului 
Medgidia, pe un teren acoperit cu vegetaţie, au fost identificate mai multe obiecte, printre 
care dinostarterul şi un ciocan aflate într-un cărucior metalic cu două roţi, iar lângă 
cărucior o pereche de adidaşi de culoarea neagră. 



 212

Conform procesului-verbal de recunoaştere, însoţit de planşă foto, martorul [...] 
indică faptul că persoanele care în data de 07.05.2012, în jurul orelor 17,30, au sustras 
dinostarterul din depoul Medgidia, sunt, printre alţii, [...] şi [...]. Martorul a arătat că a 
alergat după grupul de persoane care transportau o piesă de fier, însă a fost lovit de unul 
dintre făptuitori în zona dreaptă a capului. 

Potrivit procesului-verbal de cercetare la faţa locului din data de 07.05.2012, 
efectuat cu ocazia sustragerii dinostarterului de către persoanele mascate, s-a consemnat 
faptul că în clădirea şefului de tură a fost vizualizată înregistrarea de pe camera de 
supraveghere a depoului poziţionată pe poarta de acces, reţinându-se că un grup de şase 
persoane mascate taie lanţul care asigura poarta de acces la depou, pătrund în interior 
având asupra lor un căruţ metalic, una dintre persoane având asupra sa un obiect 
contondent cu lungimea de aproximativ un metru, ulterior, la cercetare, stabilindu-se că 
este vorba de un ciocan cu mâner din lemn de aproximativ un metru, găsit în căruţul în 
care se afla piesa sustrasă. 

Deşii inculpaţii au negat participarea la săvârşirea faptelor, iniţial [...] şi [...] au 
descris împrejurările în care au fost sustrase bunurile din depou.  

Astfel, fiind audiat olograf la data de 17.05.2012, inculpatul [...] a arătat faptul că 
inculpaţii [...], care avea şi căruciorul, [...], [...] şi [...], au sustras dinostarterul din depoul 
Medgidia la data de 7.05.2012 orele 17,30.  

De asemenea, audiat olograf în data de 17.05.2012, inculpatul [...] a arătat faptul 
că în data de 07.05.2012, în jurul orei 12.30, împreună cu numiţii [...], [...], [...], [...], [...] 
şi [...], au sustras o tobă de angrenaj din depoul Medgidia. Despre fapta de la ora 17,30, 
[...] arată că, împreună cu [...], [...], [...], [...], [...] şi [...], a sustras un dinostarter din 
depoul Medgidia.  

[...] mai arată că în jurul orei 22,00, împreună cu [...], [...], [...], [...] şi [...], şi-au 
pus fulare pe faţă, au tăiat lanţul şi au sustras de lângă clădirea şefului de tură 
dinostarterul care se afla legat cu un lanţ de stâlp şi pe care încercase să îl sustragă în 
jurul orelor 17.30. Au încărcat motorul în căruciorul lui [...] şi au plecat din depou, însă l-
au abandonat în exteriorul depoului, deoarece au văzut maşina poliţiei.  

Inculpatul mai precizează că bunul sustras a fost lăsat, împreună cu acel cărucior, 
pe un teren din apropiere, fiind acoperit cu vegetaţie uscată şi că la momentul comiterii 
faptei avea asupra sa un ciocan, cu care i-a ameninţat pe lucrătorii CFR şi pe agentul de 
pază, afirmaţiile sale coroborându-se atât cu declaraţiile martorilor, cât şi procesul-verbal 
de cercetare la faţa locului, aflat la dosarul de urmărire penală.  

Ulterior acestei declaraţii, inculpatul a retractat-o, invocând faptul că atunci când a 
dat-o a fost supus unor violenţe intense din partea organelor de poliţie, neştiind să scrie şi 
să citească, semnătura executată prin aplicarea degetului fiind realizată prin conducerea 
forţată a mâinii de către poliţistul ce a consemnat.   

Aspectele invocate în apărare de către inculpatul [...] nu pot fi reţinute, în 
condiţiile în care procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Medgidia au 
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investigat aceste afirmaţii ale inculpatului şi s-au deplasat la sediul poliţiei, unde au 
constatat lipsa oricăror urme de violenţă pe corpurile inculpaţilor.  

De asemenea, în cursul cercetării judecătoreşti, instanţa, din oficiu, a dispus citarea 
şi audierea martorului asistent [...], care a participat la consemnarea declaraţiei 
inculpatului [...], acesta precizând că inculpatului i s-a consemnat declaraţia fără 
influenţe sau sugestii din partea poliţistului, fără exercitarea vreunei forme de agresiune, 
iar inculpatul a semnat declaraţia prin punerea degetului de bună voie, fără a fi forţat. 

Instanţa reţine şi faptul că la depunerea lor în arest inculpaţii au fost investigaţi de 
către medic, iar acesta nu a constatat  prezenţa pe corpul inculpaţilor a vreunei  urme de 
violenţă.  

De asemenea, deşi inculpatul invocă faptul că ştie să scrie şi să citească, acesta a 
declarat că nu a primit nici un fel de instrucţie şcolară, declaraţiile date în prezenţa 
apărătorului ales fiind semnate în aceeaşi manieră. 

În plus, declaraţia dată în faza de urmărire penală de inculpatul [...] se coroborează 
cu celelalte probe administrate în faza de urmărire penală, respectiv declaraţiile 
martorilor audiaţi, procese-verbale întocmite de organele de poliţie şi declaraţia 
inculpatului [...]. 

Inculpatul, prin apărător, a invocat şi nulitatea absolută a declaraţiei de 
recunoaştere dată în cursul urmăririi penale, cu motivarea că aceasta a fost luată de către 
organul de cercetare după începerea urmăririi penale, dar fără respectarea dispoziţiilor 
art.70 Cod de procedură penală, în sensul că inculpatului nu i-au fost aduse la cunoştinţă 
drepturile procesuale.   

Contrar susţinerilor apărării, Curtea reţine că, deşi declaraţia respectivă a fost luată 
inculpatului după începerea urmăririi penale, depoziţia astfel consemnată înlocuieşte 
declaraţia olografă, pe care învinuitul o poate da atunci când consimte, potrivit art.70 
alin.3 Cod procedură penală. În situaţii precum cea de speţă, declaraţia olografă 
reprezintă consimţământul de a da declaraţii, iar în cazul în care cel ce urmează a fi 
audiat nu poate scrie personal declaraţia din motive obiective, aceasta urmează a fi 
consemnată de către organul de cercetare penală într-un proces verbal. În condiţiile 
arătate, audierea învinuitului se realizează după consemnarea declaraţiei olografe.  

În altă ordine de idei, neaducerea la cunoştinţă a unor drepturi nu conduce la 
nulitatea actului, decât în condiţiile în care prin aceasta se produce o vătămare şi numai 
dacă nulitatea este invocată în cursul efectuării actului sau imediat după aceasta.  

În cauză nefiind dovedită vreo astfel de vătămare, instanţa urmează a reţine 
această declaraţie, urmând a înlătura apărările inculpatului din ambele faze procesuale. 

Ca şi prima instanţă, Curtea reţine ca fiind corespunzătoare adevărului declaraţiilor 
martorilor [...] şi [...] date în faza de urmărire penală, depoziţiile date în faza de cercetare 
judecătorească fiind vădit nesincere şi în totală contradicţie cu declaraţiile date etapele 
preliminare ale cercetării penale, afirmaţiile martorilor, în sensul că lucrătorii de poliţie i-
ar fi ameninţat sau agresat în scopul indicării anumitor persoane, cu ocazia 
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recunoaşterilor, fiind infirmate prin celelalte probe administrate, activităţile procedurale 
de recunoaştere efectuându-se în prezenţa martorilor asistenţi. 

Totodată, instanţa de recurs nu poate reţine nici declaraţiile martorilor audiaţi în 
apărare în faza de urmărire penală şi în cea a cercetării judecătoreşti, prin care se 
încearcă oferirea unor alibiuri inculpaţilor, acestea, pe lângă faptul că sunt contradictorii, 
fiind date în scopul vădit de a plasa pe inculpaţi într-o altă locaţie decât aceea a depoului, 
la orele la care faptele au fost săvârşite. 

De altfel, în urma percheziţiilor făcute la domiciliile inculpaţilor, au fost 
descoperite fulare şi mănuşi din material de tipul celor folosite la săvârşirea faptei, iar la 
locuinţa numitului [...] a fost identificată o sabie artizanală. 

Mai mult, faptele reţinute în sarcina inculpaţilor sunt dovedite şi prin intermediul 
celorlalte mijloace de probă, relevant în acest sens fiind procesul-verbal din 07.05.2012, 
potrivit căruia lucrătorii de poliţie din cadrul Postului de Poliţie TF TN au fost sesizaţi 
telefonic în jurul orei 17,30, despre faptul că un grup de persoane de etnie romă au 
pătruns în incinta depoului CF Medgidia şi încearcă sustragerea unui dinostarter, ce se 
afla lângă un vagon platformă staţionat la linia nr.8. La apariţia organelor de poliţie, 
membrii grupului au abandonat piesa metalică şi au fugit împreună cu căruciorul metalic 
către latura de nord, în zona barăcilor CFR locuite de persoane de etnie romă. 

Dinostarterul a fost recuperat şi depozitat în faţa şefului de tură a depoului CF 
Medgidia, legat de un stâlp. Lucrătorul de poliţie [...] l-a recunoscut pe inculpatul [...] ca 
făcând parte din grupul de persoane. 
  În ceea ce priveşte ameninţarea agentului de pază de către persoane mascate, 
relativ la fapta consumată la orele 22,00, aceasta este confirmată şi de către numitul [...] 
(fila 261 DUP), şef de tură la Depoul CF Medgidia, care declară că şi el a fost ameninţat, 
la rândul său, de către un bărbat cu faţa acoperită. Martorul mai arată că împreună cu 
poliţia a identificat la aproximativ 50 de metri de la intrarea în depou, pe un teren 
acoperit cu vegetaţie înaltă, un căruţ în care se afla o piesă, pe care a recunoscut-o ca 
fiind cea sustrasă din faţa clădirii turei.  

Aspectele referitoare la sustragerea acestui bun prin ameninţare de către persoane 
mascate sunt confirmate şi de către martorii [...] şi [...].  

În raport cu probele arătate mai sus, instanţa de recurs constată că faptele există, 
constituie infracţiuni şi au fost săvârşite de către inculpaţi, din punct de vedere obiectiv 
acestea întrunind elementele constitutive ale infracţiunilor de tâlhărie, iar sub aspect 
subiectiv, inculpaţii acţionând cu intenţie directă, în vederea sustragerii de componente 
metalice din incinta Depoului CFR, actele de violenţă fiind orientate în scopul înfrângerii 
rezistenţei fizice a paznicilor, precum şi în scop de intimidare. 

Motivele de recurs ale inculpaţilor, care privesc reducerea pedepselor aplicate, nu 
pot fi însuşite de către instanţa de recurs, neexistând argumente de natură a atrage 
stabilirea unor pedepse inferioare celor aplicate de prima instanţă. 

Astfel, la individualizarea pedepselor aplicate fiecărui inculpat, prima instanţă a 
avut în vedere criteriile generale prevăzute de art.72 Cod penal, respectiv dispoziţiile din 
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partea generală a Codului penal, limitele de pedeapsă prevăzute de infracţiunea de 
tâlhărie, gradul de pericol social al infracţiunilor comise (evidenţiat prin modalitatea 
concretă de săvârşire, pe timp de zi şi pe timp de noapte, în mod organizat, prin folosirea 
unor cagule), scopul urmărit, relaţiile sociale încălcate, privitoare la patrimoniul 
persoanei juridice şi integritatea persoanei fizice, atitudinea procesuală nesinceră a 
inculpaţilor, doar inculpatul [...] recunoscând iniţial săvârşirea faptelor, pentru care 
ulterior să revină asupra declaraţiei, precizând că s-au exercitat violenţe fizice de către 
organul de cercetare penală, dar fără a face dovada celor afirmate. 

În lumina aceloraşi criterii, Curtea apreciază că pedepsele aplicate prin sentinţa 
penală atacată nu reflectă gradul de pericol social al infracţiunilor, împrejurări cum sunt 
cele referitoare la întinderea scăzută a prejudiciului, lipsa antecedentelor penale şi 
circumstanţele personale ale inculpaţilor neputând justifica aplicarea unor pedepse într-
un cuantum atât redus şi nici aplicarea dispoziţiilor referitoare la suspendarea 
condiţionată a executării. 

Modul de operare, maniera deosebit de violentă în care inculpaţii au acţionat, în 
mod repetat, în decursul aceleiaşi zile, împreună, prin întrebuinţarea de violenţe fizice, pe 
fondul lipsei unei ocupaţii şi a unui loc de muncă, în dispreţul condamnărilor anterioare 
şi în vederea sustragerii de bunuri în scop de valorificare, impun aplicarea unor pedepse 
superioare ca şi cuantum, în concordanţă cu exigenţele art.52 Cod penal, concomitent cu 
înlăturarea dispoziţiilor art.81 Cod penal, scopul acestor pedepse neputând fi atins decât 
prin executarea lor efectivă, în regim de detenţie. 

De altfel, chiar şi prima instanţă, în operaţiunea de individualizare judiciară a 
pedepselor observă că, fără nici o reţinere, inculpaţii au acţionat chiar şi pe timp de zi 
(orele 12,30 şi 17,30), conştienţi fiind că vor fi recunoscuţi de către lucrătorii CFR, aflaţi 
de serviciu la acel moment, inculpaţii trăind şi locuind în vecinătatea depoului.  

Desigur, după cum prima instanţă reţine, vârsta inculpaţilor, modalităţile concrete 
de săvârşire a faptelor, nivelul redus de educaţie şi starea de pauperitate notorie a 
locuitorilor acestui cartier din Municipiul Medgidia pot fi reţinute ca şi circumstanţe 
atenuante în favoarea inculpaţilor, ele urmând a fi valorificate şi de către instanţa de 
recurs. 

Cu toate acestea, nu se poate face abstracţie de faptul că prin acţiunile lor violente 
inculpaţii puteau genera urmări dintre cele mai grave la adresa integrităţii fizice a 
victimelor, atitudinea acestora din urmă de a-i disculpa pe autorii faptelor, în încercarea 
de a le atenua răspunderea penală, fiind irelevantă, legea penală impunându-se a fi 
aplicată cu fermitate şi în situaţia dată, în scopul prevenirii acestui gen de infracţiunii şi 
descurajării oricăror conduite similare din partea altor persoane.   

În această ordine de idei, Curtea ţine a sublinia că faptele au fost săvârşite de un 
număr mare de inculpaţi, prin folosirea violenţei pentru a zădărnici intervenţia agenţilor 
de pază. De asemenea, împrejurarea că activitatea de sustragere a bunurilor a continuat şi 
în cursul după-amiezii, prin folosirea unui cărucior pentru a transporta obiecte de greutate 
mai mare, denotă un comportament antisocial al inculpaţilor, grefat pe ignorarea totală a 
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autorităţii agenţilor de pază, care au intervenit în jurul prânzului, pentru asigurarea pazei 
bunurilor din depou. Pericolul social al faptelor este relevat, totodată, şi prin insistenţa de 
care inculpaţii au dat dovadă, aceştia lovind şi ameninţând pe agenţii de pază şi lucrătorii 
depoului, deplasându-se mascaţi şi în număr mare în zona în care ştiau că există camere 
de supraveghere, fără a manifesta vreo reţinere.  

Pericolul social al faptelor rezultă şi din datele de anchetei penale, care confirmă 
împrejurarea că agenţilor de pază li s-a pus în vedere, anterior sau concomitent săvârşirii 
faptei, să nu intervină, în caz contrar urmând a fi agresaţi. În condiţiile în care, în ciuda 
avertismentului primit din partea agenţilor de ordine, inculpaţii au avut un comportament 
violent şi au încercat să părăsească locul faptei cu bunurile sustrase, reacţia societăţii 
trebuie să fie una energică pentru a reinstaura sentimentul de securitate socială, 
neexistând vreo garanţie că prin aplicarea unor pedepse, în modalitatea suspendării 
condiţionate a executării, în forma simplă ori sub supraveghere, lăsarea inculpaţilor în 
libertate ar fi de natură să le corijeze pe viitor conduita şi că aceştia vor respecta 
obligaţiile stabilite de instanţă în sarcina lor. 

Un alt argument care susţine această concluzie este acela că inculpaţii nu au un loc 
de muncă stabil, au mai săvârşit în trecut fapte de furt sau de violenţă, iar în activitatea 
lor infracţională au înţeles să atragă şi un minor, pe numitul [...]. Astfel, cu excepţia lui 
[...], ceilalţi inculpaţi sunt fie recidivişti, fie trimişi în judecată pentru fapte contra 
patrimoniului.  

Dincolo de conduita procesuală nesinceră adoptată pe întreg parcursul procesului 
penal, nu trebuie ignorată nici împrejurarea că persoanele care au dat declaraţii în cauză 
în calitate de martori au fost ameninţate sau chiar agresate de către inculpaţi, în scopul 
evident al exonerării acestora de răspundere penală. 

În lumina celor arătate mai sus, Curtea, în baza art.38515 pct.2 lit.d Cod de 
procedură penală, va admite recursul declarat de Parchetul de pe lângă Judecătoria 
Medgidia împotriva sentinţei penale nr.959/16.04.2013 pronunţată de Judecătoria 
Medgidia în dosarul penal nr. 4488/256/2012*, în stabilirea pedepselor aplicate 
inculpaţilor urmând a fi avute, în mod diferenţiat, împrejurările ce imprimă fiecăreia din 
faptele comise un anumit grad de pericol social, raportat la momentul comiterii lor, pe 
timp de zi sau de noapte, ţinând seama de forma mai simplă ori mai amplă a participaţiei 
penale, natura bunurilor sustrase şi urmările produse.  
 Astfel fiind, Curtea va casa sentinţa penală recurată şi, rejudecând, va majora 
pedepsele aplicate inculpatului [...], sub aspectul săvârşirii a două infracţiuni de tâlhărie, 
prevăzute de art.211 alin.1, alin.2 lit.c şi alin.21 lit.a Cod penal, cu aplicarea art.74 alin.2 
şi art.76 alin.1 lit.b Cod penal, de la 1 an şi 2 luni închisoare la 3 ani închisoare. 

Va majora pedeapsa aplicată aceluiaşi inculpat sub aspectul săvârşirii unei 
infracţiuni de tâlhărie, prevăzută de art.211 alin.1, alin.2 lit.a,b,c şi alin.21 lit.a Cod penal, 
cu aplicarea art.74 alin.2 şi art.76 alin.1 lit.b Cod penal, de la 1 an şi 2 luni închisoare la 
3 ani şi 6 luni închisoare. 
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În baza art.33 lit.a şi art.34 lit.b Cod penal, va aplica inculpatului [...] pedeapsa cea 
mai grea de 3 ani şi 6 luni închisoare. 

Va majora pedepsele aplicate inculpatului [...], sub aspectul săvârşirii a două 
infracţiuni de tâlhărie, prevăzute de art.211 alin.1, alin.2 lit.c şi alin.21 lit.a Cod penal, cu 
aplicarea art.74 alin.2 şi art.76 alin.1 lit.b Cod penal, de la 1 an şi 2 luni închisoare la 3 
ani închisoare. 
 În baza art.33 lit.a şi art.34 lit.b Cod penal, va aplica inculpatului [...] pedeapsa de 
3 ani închisoare. 
 Se vor înlătura din cuprinsul sentinţei penale recurate dispoziţiile art.81 şi 
următoarele Cod penal, precum şi cele ale art.71 alin.5 Cod penal faţă de inculpaţii 
[...] şi [...]. 

Se vor majora pedepsele aplicate inculpatului [...], sub aspectul săvârşirii a două 
infracţiuni de tâlhărie, prevăzute de art.211 alin.1, alin.2 lit.c şi alin.21 lit.a Cod penal, cu 
aplicarea art.37 alin.1 lit.a, art.74 alin.2 şi art.76 alin.1 lit.b Cod penal, de la 1 an şi 4 luni 
închisoare la 3 ani şi 6 luni închisoare. 
 De asemenea, se va majora pedeapsa aplicată aceluiaşi inculpat, sub aspectul 
săvârşirii unei infracţiuni de tâlhărie, prevăzută de art.211 alin.1, alin.2 lit.a,b,c şi alin.21 
lit.a Cod penal, cu aplicarea art.37 alin.1 lit.a, art.74 alin.2 şi art.76 alin.1 lit.b Cod penal, 
de la 1 an şi 4 luni închisoare la 4 ani închisoare. 
   În baza art.33 lit.a şi art.34 lit.b Cod penal, Curtea va aplica inculpatului [...] 
pedeapsa cea mai grea de 4 ani închisoare. 

În baza art.83 Cod penal, va dispune executarea pedepsei de 2 ani închisoare 
aplicată inculpatului prin sentinţa penală nr.1013/P/29.05.2009 a Judecătoriei Medgidia, 
alături de pedeapsa de 4 ani închisoare aplicată prin prezenta decizie, inculpatul [...] 
urmând a executa în final pedeapsa de 6 ani închisoare.    

Va majora pedepsele aplicate inculpatului [...], sub aspectul săvârşirii a două 
infracţiuni de tâlhărie, prevăzute de art.211 alin.1, alin.2 lit.c şi alin.21 lit.a Cod penal, cu 
aplicarea art.37 alin.1 lit.a, art.74 alin.2 şi art.76 alin.1 lit.b Cod penal, de la 1 an şi 4 luni 
închisoare la 3 ani şi 6 luni închisoare. 
 Va majora pedeapsa aplicată aceluiaşi inculpat sub aspectul săvârşirii unei 
infracţiuni de tâlhărie, prevăzută de art.211 alin.1, alin.2 lit.a,b,c şi alin.21 lit.a Cod penal, 
cu aplicarea art.37 alin.1 lit.a, art.74 alin.2 şi art.76 alin.1 lit.b Cod penal, de la 1 an şi 4 
luni închisoare la 4 ani închisoare. 
   În baza art.33 lit.a şi art.34 lit.b Cod penal, va aplica inculpatului [...] pedeapsa cea 
mai grea de 4 ani închisoare. 

În baza art.83 Cod penal, va dispune executarea pedepsei de 1 an închisoare 
aplicată inculpatului prin sentinţa penală nr.228/27.01.2012 a Judecătoriei Medgidia, 
alături de pedeapsa de 4 ani închisoare aplicată prin prezenta decizie, inculpatul [...] 
urmând a executa în final pedeapsa de 5 ani închisoare.    

Va majora pedepsele aplicate inculpatului [...], sub aspectul săvârşirii a două 
infracţiuni de tâlhărie, prevăzute de art.211 alin.1, alin.2 lit.c şi alin.21 lit.a Cod penal, cu 
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aplicarea art.37 alin.1 lit.b, art.74 alin.2 şi art.76 alin.1 lit.b Cod penal, de la 1 an şi 5 luni 
închisoare la 3 ani şi 6 luni închisoare. 
 Va majora pedeapsa aplicată aceluiaşi inculpat sub aspectul săvârşirii unei 
infracţiuni de tâlhărie, prevăzută de art.211 alin.1, alin.2 lit.a,b,c şi alin.21 lit.a Cod penal, 
cu aplicarea art.37 alin.1 lit.b, art.74 alin.2 şi art.76 alin.1 lit.b Cod penal, de la 1 an şi 5 
luni închisoare la 4 ani închisoare. 
   În baza art.33 lit.a şi art.34 lit.b Cod penal, va aplica inculpatului [...] pedeapsa cea 
mai grea de 4 ani închisoare. 

Va majora pedepsele aplicate inculpatului [...], sub aspectul săvârşirii a două 
infracţiuni de tâlhărie, prevăzute de art.211 alin.1, alin.2 lit.c şi alin.21 lit.a Cod penal, cu 
aplicarea art.37 alin.1 lit.a, art.74 alin.2 şi art.76 alin.1 lit.b Cod penal, de la 1 an şi 4 luni 
închisoare la 3 ani şi 6 luni închisoare. 
 De asemenea, va majora pedeapsa aplicată aceluiaşi inculpat, sub aspectul 
săvârşirii unei infracţiuni de tâlhărie, prevăzută de art.211 alin.1, alin.2 lit.a,b,c şi alin.21 
lit.a Cod penal, cu aplicarea art.37 alin.1 lit.a, art.74 alin.2 şi art.76 alin.1 lit.b Cod penal, 
de la 1 an şi 4 luni închisoare la 4 ani închisoare. 
   În baza art.33 lit.a şi art.34 lit.b Cod penal, va aplica inculpatului [...] pedeapsa cea 
mai grea de 4 ani închisoare. 
 În baza art.83 Cod penal, va dispune executarea pedepsei de 8 luni închisoare 
aplicată inculpatului prin sentinţa penală nr.2302/P/16.11.2010 a Judecătoriei Medgidia, 
alături de pedeapsa de 4 ani închisoare aplicată prin prezenta decizie, inculpatul [...] 
urmând a executa în final pedeapsa de 4 ani şi 8 luni închisoare.    
 Se vor înlătura din cuprinsul sentinţei penale recurate dispoziţiile contrare deciziei 
penale de faţă şi se vor menţine celelalte dispoziţii. 

În baza art.38515 pct.1 lit.b Cod de procedură penală, Curtea va respinge 
recursurile declarate împotriva aceleiaşi sentinţe penale de recurenţii inculpaţi [...], [...], 
[...], [...], [...] şi [...] împotriva aceleiaşi sentinţe penale, ca nefondate. 

În baza art.88 Cod penal, va deduce din pedepsele aplicate inculpaţilor [...], [...], 
[...] şi [...] durata stării de arest preventiv cu începere de la data de 16.04.2013 la zi. 

În baza art.192 alin.2 Cod de procedură penală, va obliga pe recurenţii inculpaţi la 
plata a câte 600 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat. 

În baza art.192 alin.3 Cod de procedură penală, cheltuielile judiciare avansate în 
recursul Parchetului de pe lângă Judecătoria Medgidia vor fi lăsate în sarcina statului. 

Decizia penală nr. 73/P/16.05.2013 
Judecător redactor Ciprian Coadă 
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          21. Plângere formulată împotriva ordonanţei emise de DNA – Serviciul 
Teritorial Constanţa de prelungire a măsurii preventive a obligării de a nu părăsi 
ţara.  

 
 Din punct de vedere al naturii juridice, măsurile preventive sunt măsuri procesuale, 

caracterizându-se printr-un mod concret de aplicare, temeiuri precise, de iniţiere şi grad diferenţiat de 
constrângere.  

Având o natură procesuală, ele nu pot fi bazate pe presupuneri, ci pot fi aplicate numai cu 
respectarea unor condiţii expres prevăzute de lege şi în temeiul unor anumite probe, conform unei 
anumite proceduri şi pentru anumite termene.  

Organul de urmărire penală trebuia să prezinte motivat de anumite date din dosar că o 
asemenea măsură este necesară pentru a împiedica sustragerea de la urmărirea penală, dispariţia, 
împiedicarea stabilirii adevărului, săvârşirea altor infracţiuni, exercitarea presiunii asupra părţilor 
vătămate, a martorilor şi a altor persoane participante la procesul penal sau nimicirea, deteriorarea şi 
falsificarea mijloacelor de probă, în esenţă să justifice ingerinţa în dreptul inculpatului de a circula 
liber. 

Indicarea de către procuror numai a actelor de urmărire penală care urmează să fie efectuate în 
cauză nu este suficientă pentru a se ajunge şi la concluzia că măsura era obligatorie din perspectiva 
dispoziţiilor art.136 cod procedură penală. 

Niciuna din ordonanţele de prelungire a măsurii obligării de a nu părăsi ţara nu sunt motivate, 
astfel încât apar ca nefiind fundamentate din perspectiva dispoziţiilor legale care o reglementează, 
ceea ce reprezintă din perspectiva jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului o încălcare a 
condiţiilor legale în care se poate lua şi prelungi o asemenea măsură. 

 
Art. 136, 137 alin.1, 3 Cod procedură penală  

Art.143 alin.1 cod procedură penală 
Cauza CEDO “Rupea împotriva României” 

 
Prin cererea înregistrată sub nr.849/36/2013 pe rolul Curţii de Apel 

Constanţa, petentul [...] a formulat, în condiţiile art.140 ind.2 cod procedură penală, 
plângere împotriva ordonanţei din 27.09.2013 a DNA – Serviciul Teritorial Constanţa 
prin care s-a dispus faţă de inculpat prelungirea măsurii preventive a obligării de a nu 
părăsi ţara pe o durată de 30 de zile cu începere de la data e 30.09.2013 şi până la data de 
29.10.2013. 

În considerentele plângerii s-a învederat că din cuprinsul ordonanţei nu se 
întrevede necesitatea absolută de a restricţiona în continuare libertatea de mişcare a 
inculpatului. 

Totodată, s-a susţinut că actele de urmărire penală la care se face referire în 
conţinutul ordonanţei, în mod obiectiv nu pot fi influenţate de inculpat. 

Se apreciază că, în baza actelor depuse la dosar ar rezulta în mod clar împrejurarea 
că fapta reţinută în sarcina inculpatului nu mai poate fi urmărită ca infracţiune. 

Verificând actele şi lucrările dosarului de urmărire penală, Curtea constată: 
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Prin rezoluţia din data de 02.07.2013 a DNA – Serviciul Teritorial Constanţa s-a 
dispus începerea urmăririi penale faţă de învinuitul [...] pentru săvârşirea infracţiunii 
prev. de art.12 lit.a din Legea nr.78/2000 constând în aceea că la data de 15.12.2011, 
învinuitul, ofiţer de poliţie în cadrul Gărzii de Coastă a încheiat un contract de prestări 
servicii în numele SC [...] SRL societate pe care o administra în fapt, deşi potrivit art.54 
alin.1 lit.g din Legea nr.360/2002 îi era interzis să efectueze, direct sau prin persoane 
interpuse activităţi de comerţ ori să participe la administrarea sau conducerea unor 
societăţi comerciale. 

Prin Ordonanţa din 01.08.2013 a DNA – Serviciul Teritorial Constanţa s-a dispus 
punerea în mişcare a acţiunii penale împotriva inculpatului [...] pentru săvârşirea 
infracţiunii prev. de art.12 lit.a din Legea nr.78/2000 constând în aceea că la data de 
15.12.2011, învinuitul, ofiţer de poliţie în cadrul Gărzii de Coastă a încheiat un contract 
de prestări servicii în numele SC [...] SRL societate pe care o administra în fapt, deşi 
potrivit art.54 alin.1 lit.g din Legea nr.360/2002 îi era interzis să efectueze, direct sau 
prin persoane interpuse activităţi de comerţ ori să participe la administrarea sau 
conducerea unor societăţi comerciale. 

Prin Ordonanţa din 01.08.2013 a DNA – Serviciul Teritorial Constanţa s-a dispus 
faţă de inculpat luarea măsurii preventive a obligării de a nu părăsi ţara pe o durată de 30 
de zile cu începere de la data e 01.08.2013 şi până la data de 30.08.2013. 

Luarea măsurii a fost motivată prin natura infracţiunii reţinute în sarcina sa, prin 
existenţa indiciilor din care rezultă că activitatea infracţională a avut o durată 
îndelungată, inculpatul administrând două societăţi comerciale, limitele de pedeapsă 
prevăzute de lege pentru infracţiunea comisă, mijloacele materiale de care dispune 
inculpatul care i-ar permite să se sustragă timp îndelungat de la urmărirea penală precum 
şi prin necesitatea administrării altor probe în vederea aflării adevărului. 

Prin Ordonanţa din 29.08.2013 a DNA – Serviciul Teritorial Constanţa s-a dispus 
faţă de inculpat prelungirea măsurii preventive a obligării de a nu părăsi ţara pe o durată 
de 30 de zile cu începere de la data e 31.08.2013 şi până la data de 29.09.2013. 

S-a motivat necesitatea prelungirii duratei măsurii obligării de a nu părăsi 
ţara prin aceea că, în cauză, cercetarea penală nu este finalizată fiind necesar a se 
efectua şi alte activităţi respectiv ridicarea de înscrisuri în original, efectuarea unor 
constatări tehnico-ştiinţifice grafoscopice şi a altor activităţi neprecizate. 

 Prin Ordonanţa din 27.09.2013 a DNA – Serviciul Teritorial Constanţa s-a dispus 
faţă de inculpat prelungirea măsurii preventive a obligării de a nu părăsi ţara pe o durată 
de 30 de zile cu începere de la data e 30.09.2013 şi până la data de 29.10.2013. 

S-a motivat necesitatea prelungirii duratei măsurii obligării de a nu părăsi 
ţara prin aceea că, în cauză, cercetarea penală nu este finalizată fiind necesar a se 
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efectua şi alte activităţi respectiv ridicarea de înscrisuri în original, efectuarea unor 
constatări tehnico-ştiinţifice grafoscopice şi a altor activităţi neprecizate. 

Se poate observa că cele două acte de dispoziţie ale organului de urmărire penală 
sunt identice, cea de-a doua ordonanţă fiind o copie a primei ordonanţe, mai mult, dacă 
ordonanţa de luare a măsurii obligării de a nu părăsi ţara menţionează anumite temeiuri 
concrete în raport de care s-a apreciat că se impune luarea acestei măsuri, în niciuna din 
ordonanţele de prelungire, deci nici în cea atacată, nu se reiau nici măcar temeiurile 
iniţiale.   

 Din punct de vedere al naturii juridice, măsurile preventive sunt măsuri 
procesuale, caracterizându-se printr-un mod concret de aplicare, temeiuri precise, de 
iniţiere şi grad diferenţiat de constrângere.  

Având o natură procesuală, ele nu pot fi bazate pe presupuneri, ci pot fi aplicate 
numai cu respectarea unor condiţii expres prevăzute de lege şi în temeiul unor anumite 
probe, conform unei anumite proceduri şi pentru anumite termene.  

Aplicarea măsurilor cu caracter preventiv este orientată spre asigurarea bunei 
desfăşurări a procesului penal, aceste măsuri fiind impuse de necesitatea împiedicării 
persoanelor bănuite, învinuite, inculpate de a întreprinde diferite acţiuni negative, cum ar 
fi: sustragerea de la urmărirea penală sau de la judecată, dispariţia, împiedicarea stabilirii 
adevărului, săvârşirea altor infracţiuni, exercitarea presiunii asupra părţilor vătămate, a 
martorilor şi a altor persoane participante la procesul penal sau nimicirea, deteriorarea şi 
falsificarea mijloacelor de probă. 

Este necesar, în considerarea dispoziţiilor art.137 alin.1 Cod procedură penală, ca 
prin actul prin care se ia respectiv se prelungeşte durata unei măsuri preventive, în cauză 
ordonanţa procurorului, să arate fapta care face obiectul învinuirii sau inculpării, textul 
de lege în care aceasta se încadrează, pedeapsa prevăzută de lege pentru infracţiunea 
săvârşită iar potrivit art.137 alin.3 cod procedură penală şi temeiurile concrete care au 
determinat luarea măsurii preventive.  

Faţă de formularea textului, prin temeiuri concrete înţelegem acele date din dosar, 
cu valoare de probe sau indicii temeinice, din care rezultă săvârşirea faptei de către 
inculpat dar şi faptul că este necesară restrângerea dreptului de mişcare a inculpatului. 

Astfel, organul de urmărire penală trebuia să prezinte motivat de anumite date din 
dosar că o asemenea măsură este necesară pentru a împiedica sustragerea de la urmărirea 
penală, dispariţia, împiedicarea stabilirii adevărului, săvârşirea altor infracţiuni, 
exercitarea presiunii asupra părţilor vătămate, a martorilor şi a altor persoane participante 
la procesul penal sau nimicirea, deteriorarea şi falsificarea mijloacelor de probă, în 
esenţă să justifice ingerinţa în dreptul inculpatului de a circula liber. 

Este de observat faptul că, în actul de dispoziţie al procurorului nu se motivează 
nici îndeplinirea condiţiilor impuse de art.143 alin.1 cod procedură penală, cerinţă 
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impusă de art.145 cod procedură penală, asupra cărora procurorul avea obligaţia să arate, 
în baza probelor existente la dosarul cauzei că se menţin, cu atât mai mult cu cât au 
existat critici în acest sens, aduse la cunoştinţa organului de urmărire penală şi nici 
temeiurile concrete în baza cărora s-a apreciat de procuror că măsura este necesară.   

Indicarea de către procuror numai a actelor de urmărire penală care urmează 
să fie efectuate în cauză nu este suficientă pentru a se ajunge şi la concluzia că măsura 
era obligatorie din perspectiva dispoziţiilor art.136 cod procedură penală. 

În aceste condiţii, instanţa nu poate să analizeze, ci doar să bănuiască, ceea ce 
lasă însă loc arbitrariului, care a fost raţiunea pentru care procurorul a decis că se 
impune prelungirea durate măsurii obligării de a nu părăsi ţara, neputând fi 
verificate nici care au fost în mod concret criteriile în raport de care s-a apreciat că 
măsura era, în continuare, absolut obligatorie pentru îndeplinirea scopului prevăzut de 
art.136 alin.1 teza I cod procedură penală. 

Se poate observa că niciuna din ordonanţele de prelungire a măsurii obligării de a 
nu părăsi ţara nu sunt motivate, astfel încât apar ca nefiind fundamentate din perspectiva 
dispoziţiilor legale care o reglementează, ceea ce reprezintă din perspectiva 
jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului o încălcare a condiţiilor 
legale în care se poate lua şi prelungi o asemenea măsură. 

În acest sens, facem trimitere la Cauza Rupea împotriva României, Hotărârea din 
16.12.2008. 

Instanţa este în imposibilitate de a analiza susţinerile inculpatului cu privire faptul 
că nu ar mai fi, în acest moment, în stare de incompatibilitate întrucât organul de 
urmărire penală nu a analizat acest aspect din perspectiva dispoziţiilor art.143 cod 
procedură penală. 

Faţă de considerentele enunţate, Curtea, în baza art.145 ind.1 alin.2 cod procedură 
penală în ref. la art.145 alin.2 cod procedură penală şi art.140 ind.2 alin.7 cod procedură 
penală, va admite plângerea formulată de petentul [...] împotriva Ordonanţei din 
27.09.2013 dispusă de Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Înalta Curte Casaţie şi 
Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie – Serviciul Teritorial Constanţa în dosar 
nr.95/P/2013. 

Se va revoca măsura obligării de a nu părăsi ţara dispusă prin Ordonanţa din 
27.09.2013 dispusă de Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Înalta Curte Casaţie şi 
Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie – Serviciul Teritorial Constanţa în dosar 
nr.95/P/2013 faţă de petentul [...]. 

Cheltuielile judiciare avansate de stat vor rămâne în sarcina acestuia. 
Încheierea penală nr. 125/P/04.10.2013 

Judecător redactor Eleni Cristina Marcu 
 
 
 
 



 223

          22. Săvârşirea infracţiunilor de ultraj contra bunelor moravuri şi tulburarea 
ordinii şi liniştii publice, şi loviri sau alte violenţe. Vinovăţia inculpatului sub forma 
intenţiei directe. Acordare despăgubiri părţilor civile. 
 

În faţa instanţei de fond inculpatul a solicitat aplicarea procedurii de judecată simplificată prev. 
de art.3201 cod procedură penală, inculpatul precizând personal în declaraţia dată că recunoaşte 
săvârşirea faptei reţinute în sarcina lui prin rechizitoriu, că a luat cunoştinţă de probele administrate în 
cursul urmăririi penale pe care şi le însuşeşte şi că nu solicită administrarea altor probe cu excepţia 
celor în circumstanţiere. 

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, având în vedere 
numărul faptelor comise şi gravitatea acestora, instanţa de fond apreciind în mod întemeiat că 
inculpatul va conştientiza consecinţele grave ale faptei sale doar prin executarea pedepsei aplicate în 
regim detenţie, nefiind astfel întemeiate motivele de recurs ale inculpatului prin care a solicitat 
suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei în condiţiile art.861 cod penal 

În acelaşi sens, se are în vedere şi necesitatea sancţionării mai aspre a infracţiunilor de ultraj, 
în condiţiile în care în ultima perioadă de timp s-au înmulţit astfel de fapte comise împotriva organelor 
de poliţie care intervin pentru respectarea ordinii şi liniştii publice. 

În ceea ce priveşte cuantumul despăgubirilor acordate părţilor civile, se constată că acestea nu 
au fost acordate într-un cuantum exagerat, raportat la suferinţele fizice şi psihice cauzate, întrucât au 
fost agresaţi în timpul îndeplinirii unor atribuţii de serviciu, fiindu-le astfel afectat şi prestigiul 
profesional. 
 

Art. 19 pct. 1 lit. a Cod penal 
Art. 239 alin. 1, 2 şi 5 Cod penal 

Art. 180 alin. 1, art. 321 alin. 1 Cod penal 
Art. 3201 Cod procedură penală 

 
Se constată că prin sentinţa penală nr.2566 din data de 8 octombrie 2013 

pronunţată de Judecătoria Medgidia, în dosarul penal nr.6561/256/2013, s-a hotărât: 
„1). În baza art.239 alin.1, 2 şi 5 Cod penal cu aplicarea art.3201 alin.7 Cod 

procedură penală pentru infracţiunea de ultraj (parte vătămată [...]); 
  Condamnă pe inculpatul [...], în prezent în stare de arest preventiv în Penitenciarul 

Poarta Albă, judeţul Constanţa, la pedeapsa de 1 (un) an şi 6 (şase) luni închisoare. 
   2). În baza art.239 alin.1, 2 şi 5 Cod penal cu aplicarea art.3201 alin.7 Cod 

procedură penală pentru infracţiunea de ultraj (parte vătămată [...]); 
    Condamnă pe acelaşi inculpat la pedeapsa de la pedeapsa de 1 (un) an şi 6 (şase) 

luni închisoare. 
   3). În baza art.239 alin.1, 2 şi 5 Cod penal cu aplicarea art.3201 alin.7 Cod 

procedură penală pentru infracţiunea de ultraj (parte vătămată [...]); 
    Condamnă pe acelaşi inculpat la pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare. 
   4). În baza art.239 alin.1, 2 şi 5 Cod penal cu aplicarea art.3201 alin.7 Cod 

procedură penală pentru infracţiunea de ultraj (parte vătămată [...]); 
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    Condamnă pe acelaşi inculpat la pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare. 
  5). În baza art.180 alin.1 Cod penal cu aplicarea art.3201 alin.7 Cod procedură 

penală pentru infracţiunea de lovire sau alte violenţe (parte vătămată [...]); 
    Condamnă pe acelaşi inculpat la pedeapsa de 2 (două) luni închisoare. 
  6). În baza art.321 alin.1 Cod penal cu aplicarea art.3201 alin.7 Cod procedură 

penală pentru infracţiunea de ultraj contra bunelor moravuri şi tulburarea liniştii publice; 
  Condamnă pe acelaşi inculpat la pedeapsa de 1 (un) an şi 6 (şase) luni închisoare. 
   În baza art.33 lit.a şi 34 lit.b Cod penal; 
  Aplică inculpatului [...] pedeapsa cea mai grea de 2 (doi) ani închisoare. 
   Face aplicarea art.71 alin.2 Cod penal în referire la dispoziţiile art.64 alin.1 lit.a 

teza a II a şi lit.b Cod penal pe durata executării pedepsei închisorii. 
   În baza art.350 Cod procedură penală, art. 3002 Cod procedură penală şi art. 160b 

Cod procedură penală; 
   Menţine starea de arest a inculpatului. 
  În baza art.88 Cod penal; 
  Deduce din pedeapsa închisorii aplicate inculpatului durata reţinerii şi arestării 

preventive cu începere de la 02.08.2013 – la zi. 
  În baza art.14-16 Cod procedură penală rap. la art. 1357 Cod civil; 
  Obligă pe inculpatul [...] la plata de despăgubiri civile, după cum urmează: 
   - câte 3.000 lei cu titlul de daune morale către părţile civile [...], [...] şi [...]; 
    - 1.000 lei cu titlul de daune morale către partea civilă [...].” 

Pentru a se pronunţa astfel, instanţa de fond a reţinut următoarele: 
În ziua de 01.08.2013, în jurul orelor 17:00 – 18:00, inculpatul [...] se afla la 

domiciliul său împreună cu tatăl său, [...], concubina [...], sora [...] şi cumnatul său, [...]. 
Persoanele menţionate au mâncat şi au băut până în jurul orei 19:00 când între inculpat şi 
tatăl său a început o discuţie tensionată. Pe fondul consumului de alcool, inculpatul a 
început să aibă un comportament agresiv, a răsturnat masa pe care erau sticle, pahare şi 
veselă şi a spart geamurile mobilierului din sufrageria casei. Fiindu-i teamă de fiul său, 
[...] – tatăl inculpatului - a sunat la serviciul de urgenţă 112, solicitând ajutor.  

    În temeiul sesizării, la domiciliul inculpatului s-a deplasat un echipaj din cadrul 
Poliţiei Locale Cernavodă din care făcea parte şi persoana vătămată [...]. Acesta din urmă 
a fost primul organ al statului care a pătruns în apartament la solicitarea proprietarului 
[...]. Lucrătorul de poliţie a mers în sufragerie şi i-a solicitat inculpatului să înceteze 
scandalul. Inculpatul a încercat să-l lovească pe poliţist, însă acesta din urmă a reuşit să 
pareze şi, în cele din urmă, după o luptă cu inculpatul a reuşit să-l imobilizeze cu cătuşele 
la spate. 

   Este de subliniat ca organele de politie au constatat la sosire ca inculpatul „sângera 
la mâna dreaptă şi ambele picioare”, iar în sufrageria apartamentului „o parte din 
geamurile de la mobilă erau sparte, iar pe gresie se aflau cioburi de pahare şi scrumieră 
sparte, precum şi pete de sânge”. 

   Între timp a fost solicitată şi o ambulanţă, însă până la sosirea acesteia la faţa 
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locului s-a prezentat persoana vătămată [...] – poliţist în cadrul Politiei Oraşului 
Cernavodă, aflat în timpul serviciului. Având intenţia de a-l legitima pe inculpat, în 
scopul identificării, persoana vătămată [...] s-a aplecat puţin asupra inculpatului. Din 
poziţia culcat, cu mâinile legate la spate, inculpatul [...] i-a aplicat poliţistului [...] o 
lovitură de picior în zona capului, ocazie cu care poliţistului i-a căzut casca de pe cap. 
După câteva momente, timp în care inculpatul se zbătea, înjura şi ameninţa toate 
persoanele prezente, a sosit o ambulanţă cu care inculpatul a fost transportat sub escortă 
la Spitalul Cernavodă. Ajunşi la unitatea spitalicească, inculpatul [...] a fost introdus în 
camera de primiri urgenţe unde a continuat cu comportamentul agresiv şi ameninţător. 
După ce medicii i-au administrat un calmant, le-au solicitat poliţiştilor să scoată 
inculpatul afară pentru a se evita distrugerea aparaturii sau lovirea personalului medical.  

   Inculpatul a solicitat să-i fie scoase cătuşele de la mâini, acuzând dureri la mâna 
dreaptă, întrucât din cauza modului în care s-a zbătut, inculpatul a provocat strângerea şi 
blocarea cătuşelor pe mâna dreaptă. Cătuşa de la mâna stânga a fost desfăcută, iar 
inculpatul a fost scos afară din spital, în faţa camerei de primiri urgenţe, unde a continuat 
să fie agresiv, să ameninţe şi să profereze injurii la adresa organelor de ordine publică.  

   Văzând că nu reuşesc să-i scoată cătuşa de la mâna dreaptă, poliţiştii şi jandarmii l-
au solicitat pe [...] – poliţist local - care era în afara orelor de program. Persoana vătămată 
[...] a venit îmbrăcat civil şi cu alte chei pentru cătuşe, încercând să-l elibereze pe 
inculpat de cătuşa blocată. În acel moment inculpatul a început să-i înjure şi să-i ameninţe 
pe toţi şi l-a muşcat de mână pe [...]. În apărarea persoanei vătămate [...] a intervenit 
poliţistul local [...] - care nu era în timpul serviciului şi nu era îmbrăcat în uniformă. În 
timp ce [...] încerca să o elibereze pe persoana vătămată [...] din muşcătura inculpatului, 
acesta din urmă a căzut de pe targă, moment în care l-a lovit cu piciorul pe [...] în zona 
gâtului, provocându-i desfacerea şi căderea lănţişorului de la gât. Tot în aceeaşi 
împrejurare, inculpatul i-a lovit în zona feţei pe poliţistul [...] (pentru a doua oară) şi pe 
poliţistul comunitar [...].  

   Lucrătorii de poliţie au fost loviţi în timp ce încercau să-i desfacă inculpatului 
cătuşa de la mâna dreaptă, fie cu cheile, fie cu o foarfecă tip gura-de-lup.  

  Întreaga activitate de lovire a poliţiştilor, ameninţările, strigătele şi manifestările 
contrare bunelor moravuri s-a petrecut în faţa Spitalului Oraşului Cernavodă, în prezenţa 
personalului medical, a pacienţilor, a organelor de ordine publică, a surorii şi concubinei 
inculpatului.  

   Văzând că nu reuşesc să scoată cătuşa care se deformase din cauza agitaţiei 
inculpatului, acesta din urma a fost condus la Detaşamentul de Pompieri Cernavodă, loc 
în care inculpatul a continuat să fie agresiv, să înjure şi să ameninţe. La un moment dat, 
inculpatul s-a aşezat în genunchi, fiind ţinut de mână de persoana vătămată [...], iar 
inculpatul s-a ridicat brusc şi l-a lovit cu capul în buza inferioară pe [...], jandarm 
îmbrăcat în uniformă şi aflat în exercitarea atribuţiilor de serviciu.  

   În cele din urmă s-a reuşit eliberarea inculpatului de cătuşa de la mâna dreaptă, iar 
după ce a mai fost condus o dată la Spitalul Orăşenesc Cernavodă pentru îngrijiri 
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medicale, inculpatul a fost transportat la Spitalul Palazu Mare unde a stat internat 
întreaga noapte de 01/02.08.2013. 

   Persoanele vătămate [...] şi [...] au fost întrebate dacă înţeleg să formuleze plângere 
prealabilă pentru săvârşirea infracţiunii de lovire sau alte violenţe. Persoana vătămată [...] 
a formulat plângere prealabilă, iar persoana vătămată [...] a declarat ca nu înţelege să 
formuleze plângere prealabilă motiv pentru care, faţă de fapta săvârşită împotriva 
acestuia  s-a dispus soluţia de încetare a urmăririi penale. În privinţa distrugerii 
lănţişorului persoanei vătămate [...], s-a dispus neînceperea urmăririi penale întrucât fapta 
nu există, chiar [...] declarând că lănţişorul nu i-a fost rupt, ci doar desfăcut. 

   Din înscrisurile înaintate la dosarul de urmărire penale de structurile de ordine 
publică la care sunt încadrate persoanele vătămate [...] (poliţia naţională), [...] (poliţia 
locală), [...] (jandarmerie), reiese că în data de 01.08.2013, la momentul săvârşirii 
faptelor, aceste persoane erau în timpul exercitării atribuţiilor de serviciu, purtau 
uniforma de serviciu, erau înarmate şi echipate corespunzător. 

   În urma examinării medico-legale, s-a stabilit că persoanele vătămate [...] şi [...] au 
suferit leziuni ce au necesitat pentru vindecare un număr de 5-6 zile de îngrijiri medicale.  

Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs inculpatul [...]. 
În dezvoltarea motivelor de recurs ale inculpatului [...] s-a criticat cuantumul 

pedepsei, modalitatea de executare a acesteia şi cuantumul despăgubirilor civile acordate, 
arătându-se că pedeapsa de 2 ani închisoare aplicată de către instanţa de fond este foarte 
mare, faţă de împrejurările comiterii faptei şi prevederile legale; în acest sens, s-a arătat 
că inculpatul a recunoscut săvârşirea faptei, s-a prevalat de dispoziţiile art.3201 Cod 
procedură penală, instanţa trebuind să reducă cu o treime limitele de pedeapsă, însă 
având în vedere că minimul special al pedepselor pentru infracţiunile de care este acuzat 
inculpatul, este de 1 an şi respectiv 1,5 ani, s-a considerat că nu au fost aplicate 
dispoziţiile legale invocate; s-a mai arătat că pentru cele patru infracţiuni de ultraj, 
prevăzute şi pedepsite de art.239 alin.(1), (2) şi (5) Cod penal, instanţa de fond a aplicat 
pedeapsa de 1,6 ani pentru două fapte de ultraj, săvârşite în cazul părţii vătămate [...], iar 
în cazul părţilor vătămate [...], [...] şi [...], a pronunţat pedepse de câte 2 ani, fără însă a se 
arăta în hotărârea  recurată, care au fost motivele care au condus judecătorul  fondului, la 
aplicarea diferenţiată a acestor pedepse; inculpatul are vârsta de 32 ani, este necăsătorit, 
avea un loc de muncă, a avut un comportament sincer, cuantumul pedepsei fiind mare, 
impunându-se aplicarea prevederilor art.74 lit.a) şi c) Cod penal, privind circumstanţele 
atenuante; în ceea ce priveşte modalitatea de executare a pedepsei, s-a solicitat să se 
dispună suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei, fiind îndeplinite prev. 
art.861 cod penal; s-a mai solicitat reducerea despăgubirilor civile acordate părţilor civile, 
raportat la intervenţia neprofesionistă a poliţiştilor şi jandarmilor. 

La termenul din data 19.12.2013, inculpatul [...] a precizat personal că nu doreşte 
să dea declaraţie în faţa instanţei de recurs, uzând de dreptul la tăcere prev. de art.70 
alin.2 cod procedură penală. 

În recurs nu s-au administrat mijloace de probă noi. 
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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 
[...] nu este fondat, pentru următoarele: 

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

Curtea mai reţine, în acelaşi sens, că la termenul de judecată din data de 
01.10.2013 din faţa instanţei de fond inculpatul [...] a solicitat aplicarea procedurii de 
judecată simplificată prev. de art.3201 cod procedură penală, inculpatul precizând 
personal în declaraţia dată că recunoaşte săvârşirea faptei reţinute în sarcina lui prin 
rechizitoriu, că a luat cunoştinţă de probele administrate în cursul urmăririi penale pe 
care şi le însuşeşte şi că nu solicită administrarea altor probe cu excepţia celor în 
circumstanţiere. 

Curtea constată de altfel că motivele de recurs invocate de către inculpatul [...] nu 
vizează modalitatea de reţinere a stării de fapt de către prima instanţă, ci doar 
individualizarea judiciară a pedepselor aplicate inculpatului, individualizarea judiciară a 
modalităţii de executare a pedesei rezultante şi cuantumul despăgubirilor civile acordate. 

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

Astfel, fapta inculpatului [...] care în seara zilei de 01.08.2013, după ce a provocat 
un scandal la locuinţa sa din str. ..., oraş Cernavodă, judeţul Constanţa, la intervenţia 
unui echipaj mixt format din organe de poliţie naţională, organe de poliţie locală şi 
jandarmi, a lovit cu piciorul în zona capului persoana vătămată [...], poliţist echipat şi 
aflat în timpul serviciului, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de ultraj 
contra bunelor moravuri şi tulburarea ordinii şi liniştii publice prev.de art. 321 alin. 1 
Cod penal. 

   Fapta aceluiaşi inculpat care, la aceeaşi dată, după ce a fost condus la Spitalul 
Oraşului Cernavodă, l-a muşcat de mâna pe [...], poliţist local, aflat în afara serviciului şi 
fără uniformă întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de loviri sau alte 
violenţe prev. de art. 180 alin. 1 Cod penal. 

   Faptele aceluiaşi inculpat care la aceeaşi dată, în timp ce era la Spitalul Oraşului 
Cernavodă, le-a aplicat lovituri cu pumnul în zona feţei atât poliţistului [...], cât şi 
poliţistului local [...], echipat şi aflat în timpul serviciului, acestuia din urmă 
provocându-i leziuni pentru a căror vindecare a necesitat 5-6 zile de îngrijiri medicale, 
întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de ultraj prev. de art. 239 alin. 1, 2 si 5 
Cod penal (2 fapte). 

   Fapta aceluiaşi inculpat care l-a lovit cu capul în zona feţei pe partea vătămată [...], 
jandarm echipat şi aflat în timpul serviciului, în timp ce acesta încerca să-l elibereze pe 
inculpat de cătuşa blocată pe mâna dreaptă, provocându-i leziuni pentru a căror vindecare 
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a necesitat 5-6 zile de îngrijiri medicale, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii 
de ultraj prev. de   art. 239 alin. 1, 2 si 5 Cod penal. 

  Fapta aceluiaşi inculpat care la data de 01.08.2013, la Spitalul Orăşenesc 
Cernavodă, în condiţiile expuse mai sus, a procedat la lovirea poliţiştilor, proferarea de 
ameninţări, strigăte şi manifestări contrare bunelor moravuri, în prezenţa personalului 
medical, a pacienţilor, a organelor de ordine publică, a surorii şi concubinei inculpatului, 
întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de ultraj contra bunelor moravuri şi 
tulburarea ordinii şi liniştii publice prev.de art. 321 alin. 1 Cod penal. 

Fiind întrunite toate condiţiile cerute de dispoziţiile art. 345 alin. 2 Cod procedură 
penală, în mod corect aceasta a dispus condamnarea inculpatului [...] pentru 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 [...] pedepse corespunzătoare gradului de pericol social 
concret a infracţiunii şi persoanei inculpatului, nefiind întemeiate motivele de recurs ale 
inculpatului prin care a solicitat reducerea pedepselor aplicate. 

În acest sens, Curtea are în vedere limitele de pedeapsă prevăzute de lege pentru 
infracţiunile săvârşite, reduse cu o treime conform prevederilor art. 3201 cod procedură 
penală, gradul concret ridicat de pericol social al acestora, în raport de împrejurările în 
care au fost comise, urmările produse. 

Nu sunt întemeiate motivele de recurs ale inculpatului [...] prin care s-a criticat 
aplicarea diferenţiată a pedepselor pentru faptele de ultraj reţinute în sarcina acestui 
inculpat. 

Astfel, Curtea constată că se impunea aplicarea unor pedepse într-un cuantum mai 
ridicat pentru infracţiunile de ultraj comise faţă de părţile vătămate [...] şi [...] în 
comparaţie cu pedeapsa aplicată pentru infracţiunea de ultraj comisă faţă de partea 
vătămată [...]. 

În acest sens, Curtea are în vedere atât modalitatea de agresare fizică a părţilor 
vătămate  [...] şi [...], pe primul lovindu-l cu pumnul în zona feţei iar pe cel de al doilea 
lovindu-l cu, capul în zona feţei, cât şi numărul de zile de îngrijiri medicale necesare 
pentru vindecarea leziunilor cauzate (câte 5-6 zile de îngrijiri medicale) pe când partea 
vătămată [...] nu a necesitat îngrijiri medicale. 

Curtea constată că inculpatul [...] s-a aflat în eroare în susţinerea motivelor de 
recurs când a arătat că a fost condamnat la pedeapsa de 2 luni închisoare pentru 
comiterea unei infracţiuni de ultraj faţă partea vătămată [...], de fapt instanţa de fond 
condamnându-l la pedeapsa de 2 luni închisoare pentru comiterea infracţiunii de lovire şi 
alte violenţe prev. de art.180 alin.1 cod penal, partea vătămată [...] aflându-se în afara 
orelor de serviciu şi nepurtând uniformă de poliţist local. 

Curtea mai constată că faţă de modalitatea concretă de comitere a faptelor, de 
durata mare de timp în care inculpatul a exercitat acte de agresiune fizică faţă de părţile 
vătămate, atât la locuinţa sa cât şi la Spitalul oraşului Cernavodă, nu se impunea 
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aplicarea unor pedepse constând în minimele speciale de pedeapsă ale infracţiunilor 
reţinute în sarcina inculpatului. 

Faţă de aceleaşi aspecte, Curtea constată că nu sunt întemeiate motivele de recurs 
ale inculpatului prin care a solicitat reţinerea în favoarea acestuia a circumstanţelor 
atenuante prev. de art.74 lit.a,c cod penal, circumstanţele personale ale inculpatului fiind 
normale iar atitudinii sincere a inculpatului i s-a dat eficienţă prin aplicarea prev. art.3201 
alin.7 cod procedură penală, maximul special al infracţiunii de ultraj reducându-se de la 9 
ani închisoare la 6 ani închisoare.    

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, având în vedere numărul faptelor comise şi gravitatea acestora, instanţa de fond 
apreciind în mod întemeiat că inculpatul va conştientiza consecinţele grave ale faptei sale 
doar prin executarea pedepsei aplicate în regim detenţie, nefiind astfel întemeiate 
motivele de recurs ale inculpatului prin care a solicitat suspendarea sub supraveghere a 
executării pedepsei în condiţiile art.861 cod penal; în acelaşi sens, Curtea are în vedere şi 
necesitatea sancţionării mai aspre a infracţiunilor de ultraj, în condiţiile în care în ultima 
perioadă de timp s-au înmulţit asemenea gen de fapte comise împotriva organelor de 
poliţie care intervin pentru respectarea ordinii şi liniştii publice. 

Curtea constată că nu este întemeiat nici motivul de recurs al inculpatului [...] prin 
care s-a solicitat reducerea despăgubirilor civile acordate părţilor civile, raportat la 
intervenţia neprofesionistă a poliţiştilor şi jandarmilor. 

În acest sens, din starea de fapt reţinută, Curtea constată că nu se poate reţine că 
părţile vătămate ar fi intervenit în mod neprofesionist, neexistând nicio activitate 
ilegitimă a acestora raportat la atitudinea inculpatului care a proferat injurii, ameninţări şi 
a exercitat acte de violenţă fizică asupra părţilor vătămate. 

În ceea ce priveşte cuantumul despăgubirilor civile acordate părţilor civile [...], [...] şi [...] 
(de câte 3.000 lei pentru fiecare) şi părţii civile [...] (1.000 lei), Curtea constată că acestea nu au 
fost acordate într-un cuantum exagerat, raportat la suferinţe fizice şi psihice cauzate, întrucât au 
fost agresaţi în timpul îndeplinirii unor atribuţii de serviciu, fiindu-le astfel afectat şi prestigiul 
profesional; de asemenea, Curtea constată că acest cuantum al daunelor morale se circumscrie 
practicii judiciare a Curţii de Apel Constanţa pentru cauze asemănătoare. 

Faţă de ansamblul considerentelor expuse, în baza art.38515 pct.1 lit.”b” cod procedură 
penală, Curtea va respinge ca nefondat recursul penal declarat de inculpatul [...] împotriva 
sentinţei penale nr.2566 din data de 8 octombrie 2013 pronunţată de Judecătoria Medgidia, în 
dosarul penal nr.6561/256/2013. 

În baza art.38516 alin.2 raportat la art.381 cod procedură penală şi art.88 cod penal, se va 
deduce din pedeapsa aplicată inculpatului [...] şi perioada de arest preventiv de la 08.10.2013 
(data pronunţării sentinţei instanţei de fond) la zi. 

Conform art.192 alin.2 cod procedură penală, recurentul inculpat [...] va fi obligat la 
plata sumei de 500 lei fiecare cheltuieli judiciare către stat. 

Decizia penală nr. 1113/P/19.12.2013 
Judecător redactor Dan Iulian Năstase 
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          23. Comiterea infracţiunii de înşelăciune. Indeplinirea cumulativă a 
condiţiilor răspunderii civile delictuale. Legătură de cauzalitate între fapta 
inculpatului şi prejudiciul cauzat părţii vătămate. 

 
Inculpatul a indus în eroare reprezentanţii unităţii bancare cu privire la calitatea sa de angajat, 

obţinând în acest fel în mod ilicit aprobarea creditului de nevoi personale. 
S-au avut în vedere criteriile generale de individualizare, respectiv gradul de pericol social al 

faptei săvârşite dedus din modul în care fapta a fost comisă, valoarea prejudiciului cauzat unităţii 
bancare, recuperat parţial, într-un cuantum redus, limitele de pedeapsă prevăzute în partea specială a 
codului penal, dar şi datele ce caracterizează persoana şi conduita inculpatului - cunoscut cu 
antecedenţă penală în comiterea aceluiaşi gen de infracţiuni, dovedind astfel perseverenţă 
infracţională, conduita nesinceră în cursul procesului penal. 

Conform art. 998 Cod civ., orice faptă a omului care cauzează altuia un prejudiciu, obligă pe 
acela din a cărui vina s-a ocazionat a-l repara. 

Principiul fundamental al răspunderii civile delictuale este acela că fiecare este răspunzător 
pentru propriile sale fapte şi trebuie să repare prejudiciul pe care l-a adus altcuiva prin săvârşirea 
acestora. Pentru ca prejudiciul astfel rezultat să fie susceptibil de reparare, trebuie să întrunească 
următoarele condiţii: existenţa unei fapte ilicite; existenţa unui prejudiciu; raportul de cauzalitate între 
fapta ilicita şi prejudiciu şi vinovăţia autorului. 

Cu privire la aplicarea dispoziţiilor art. 71 alin. 2 C. pen, instanţa nu va interzice inculpatului 
dreptul de a alege, ci doar pe cel de a fi ales, având în vedere exigenţele CEDO, în care Curtea a 
apreciat că nu se impune interzicerea ope legis a drepturilor electorale, aceasta trebuind să fie dispusă 
în funcţie de natura faptei sau de o gravitate deosebită a acesteia.  

 
Art.215 alin.1, 2, 3 Cod penal 

Art. 998 Cod civil 
Art. 71 alin. 2 Cod Penal 

 
Examinând actele şi lucrările dosarului, Curtea constată că prin sentinţa penală nr. 

909 din data de 24 iulie 2013 pronunţată de Judecătoria Constanţa în dosarul penal nr. 
12017/212/2012  s-a dispus: 

„În baza art. 215 alin. 1, 2 şi 3 C.pen. condamnă inculpatul [...], fără loc de muncă, 
fără ocupaţie, cu antecedente penale, la pedeapsa de 2 ani închisoare, pentru săvârşirea 
infracţiunii de înşelăciune. 

Pedeapsa se execută în regim de detenţie, potrivit art. 57 C.pen. 
În baza art 71 c.pen interzice inculpatului drepturile prevazute de art 64 lit a teza a 

II-a şi lit b  C.pen. 
În baza art 88 C.pen deduce din pedeapsa aplicată inculpatului, durata reţinerii de 

la 23.02.2012 la 24.02.2012 . 
În baza art. 14 rap. la art. 346 Cod procedură penală, coroborat cu art. 998 şi urm 

C. civ., admite pretenţiile civile formulate de partea civilă [...] SA şi obligă inculpatul 
[...]  la plata de despăgubiri civile către aceasta în cuantum de 25.725 lei. 

În baza art. 357 alin. 2 lit. f C. proc. pen. anulează, ca fiind false : 
- adeverinţa de salariu nr. 29/19.10.2006 emisă de SC [...] SRL 
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- adeverinţa nr. 81332/17.10.2006 emisă de Inspectoratul Teritorial de Muncă 
Constanţa 

- contractul individual de muncă nr. 05/01.10.2005 înregistrat la ITM la data de 
12.10.2005 sub nr. 85876 

La data rămânerii definitive a prezentei hotărâri, se va pune în vedere BCR 
Sucursala Constanţa, să depună în original documentele anulate, pentru punerea în 
executare a dispoziţiei de anulare.  

În baza art.191 alin. 1 C. proc. pen. obligă inculpatul la plata sumei de 1200 lei, cu 
titlu de cheltuieli judiciare avansate de statul roman. «  

Pentru a pronunţa această hotărâre prima instanţă a reţinut următoarele: 
Prin rechizitoriul întocmit de Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanţa sub nr. 

2283/P/2011 la data de 06.05.2012 şi înregistrat pe rolul Judecătoriei Constanţa sub 
nr.12017/212/2012 la data de 15.05.2012, s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale 
şi trimiterea în judecată a inculpatului [...], sub aspectul săvârşirii infracţiunii de 
înşelăciune, faptă prev. şi ped. de art. 215 alin. 1, 2 şi 3 C. pen.. 

În sarcina inculpatului s-a reţinut faptul că la dala de 31.10.2006, a folosit 
adeverinţe de salariu/angajare/venit false, pentru obţinerea unui credit, pe care l-a şi 
obţinut, prin inducerea în eroare a unităţii bancare, cauzând un prejudiciu de 25.725 lei, 
in detrimentul părţii vătămate/civile BCR - Sucursala Constanţa, recuperat parţial 

Situaţia de fapt prezentată în actul de sesizare a instanţei a fost reţinută pe baza 
mijloacelor de probă administrate pe parcursul urmăririi penale. 

Prin rezoluţia din 10.01.2012, s-a început urmărirea penală împotriva numitului 
[...] sub aspectul săvârşirii infracţiunii de înşelăciune şi uz de fals, faptă prev. şi ped. de 
art.215 alin. 1, 2 şi 3 Cod penal, art. 291 Cod penal, cu aplicarea art.33 lit.a, b Cod penal. 

La data de 05.05.2012 s-a procedat de către procuror la prezentarea materialului de 
urmărire penală, în prezenţa apărătorului ales, conform procesului-verbal. 

La data de 13.06.2012, prin mandatar SC [...] SRL, partea civilă depune la dosar 
cerere de constituire ca parte civilă cu suma de 51.649,27 lei, din care 30.912,64 lei debit 
principal cesionat, diferenţa reprezentând dobândă cesionată, penalităţi de întârziere, taxa 
administrare şi dobânda legală. 

Poziţia procesuală a inculpatului şi procedura în faţa instanţei 
În şedinţa publică din data de 19.10.2012, inculpatul s-a prezentat în faţa instanţei 

de judecată şi, în prezenţa apărătorului ales, a arătat că nu solicită să se prevaleze de 
procedura simplificată prevăzută de dispoziţiile art. 320 ind. 1 C. proc. pen., sens în care 
potrivit, dispoziţiilor art. 323 C. proc. pen., instanţa a procedat la audierea inculpatului, 
declaraţia fiind consemnată şi anexată la dosarul cauzei. 

Instanţa a încuviinţat cererea reprezentantului Ministerului Public, privind 
audierea în calitate de  martor a numitului [...] şi cererea inculpatului privind audierea 
martorului [...]. 

Din analiza materialului probator administrat în ambele faze ale procesului penal 
în vederea soluţionării cauzei, instanţa reţine următoarea situaţie de fapt: 
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La data de 31.10.2006 inculpatul a contractat un credit bancar de la BCR - 
Sucursala Constanţa, în valoare de 25.725,00 lei, fiind încheiat în acest sens contractul cu 
numărul .../2006. 

Pentru acordarea acestui credit bancar, inculpatul a prezentat o serie de înscrisuri 
solicitate de unitatea bancară, printre care şi adeverinţa de salariat nr. 29 din data de 
19.10.2006, emisă de către S.C. [...] S.R.L. cu sediul în Constanţa, ..., care atesta faptul 
că inculpatul este angajat al societăţii menţionate cu contractul de muncă din anul 
01.10.2005, pe o perioadă nedeterminată. 

Prin adresa cu numărul 12.722 din 14.02.2012 înaintată către Inspectoratul 
Teritorial de Muncă Constanţa a fost solicitată verificarea calităţii de angajat a 
inculpatului [...] la S.C. [...] S.R.L., ocazie cu care reprezentanţii I.T.M. Constanţa au 
comunicat, prin adresa  nr. 3032 din data de 16.02.2012, faptul că inculpatul nu figurează 
cu contract individual de muncă la SC [...] SRL, conform adeverinţei de salariat 
prezentată băncii. 

Rezultă cu certitudine faptul că inculpatul a indus în eroare reprezentanţii unităţii 
bancare cu privire la calitatea sa de angajat, aspect esenţial pentru încheierea convenţiei 
dintre părţi, obţinând în acest fel, în mod ilicit, aprobarea creditului scontat. 

Audiat fiind în cursul urmăririi penale, în calitate de învinuit, inculpatul [...] a 
declarat că într-adevăr a semnat documentele de obţinere a creditului iar banii obţinuţi i-a 
folosit pentru renovarea apartamentului său. A afirmat că era angajat al societăţii, însă nu 
ar fi ştiut nimic despre înregistrarea contractului său de muncă la ITM.  

Instanţa va înlătura declaraţiile inculpatului, date atât în cursul urmăririi penale cât 
şi în faţa instanţei,  întrucât pe de o parte nu se coroborează cu niciun alt mijloc de probă 
şi pe de altă parte din adresa nr. 3032 din data de 16.02.2012, comunicată de I.T.M 
Constanţa, rezultă că inculpatul nu a figurat vreodată cu contract individual de muncă la 
SC [...] SRL.   

Faţă de aceste aspecte, instanţa constată că inculpatul nu a făcut niciun demers 
legat de aşa zisa sa angajare legală la SC [...] SRL, aspect care dovedeşte că ştia 
caracterul nereal al adeverinţei prezentate băncii, mai ales că a arătat şi că nu ştia nici 
măcar ce salariu avea trecut pe acest act. De asemenea, în apărare, inculpatul a mai 
precizat că nu era obligaţia lui să verifice dacă documentele folosite pentru obţinerea 
creditului sunt conforme cu realitatea, deşi era singura persoană în măsură să efectueze 
demersuri pentru a obţine creditul bancar. Nu poate fi primită apărarea acestuia conform 
căreia a lucrat la SC [...] SRL ca zugrav şi ar fi primit aceste înscrisuri de la 
administratorul societăţii, întrucât nici aceste afirmaţii nu se coroborează cu vreun mijloc 
de proba administrat în cursul procesului penal. În plus, acesta este cetăţean român şi are 
10 clase, astfel că nu poate fi susţinută ipoteza că  nu ar fi verificat înscrisurile pe care le-
a şi folosit în vederea obţinerii creditului. Declaraţiile inculpatului sunt nesincere şi 
raportat la faptul că, dacă în declaraţia dată în cursul urmăririi penale, afirmă că 
înscrisurile pe care le-a folosit în vederea obţinerii creditului (adeverinţa de salariat, 
adeverinţa emisă de Inspectoratul Teritorial de Muncă Constanţa, contractul individual 
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de muncă înregistrat la ITM Constanţa), i-au fost înmânate de administratorul SC [...] 
SRL [...] iar în declaraţia dată faţa instanţei a precizat că adeverinţa i-a fost înmânată de 
[...]. Acest  comportament este de natură a întări ideea că inculpatul a dorit să ofere o 
explicaţie plauzibilă pentru săvârşirea faptei, încercând să inducă instanţa în eroare. 

Fiind audiat, martorul [...], propus de inculpat, a precizat că ştie de la tatăl acestuia 
că inculpatul a lucrat la SC [...] SRL în perioada 2006-2007. 

De asemenea, faptul că banii obţinuţi urmare a acordării creditului ar fi fost folosiţi 
pentru renovarea apartamentului, conform spuselor sale, nu este de natură a-l exonera pe 
inculpat de fapta de care este acuzat, în această modalitate existând scopul obţinerii unui 
folos material injust. 

Fiind audiat, martorul [...], propus de inculpat, a precizat că ştie, de la tatăl 
acestuia, că inculpatul a lucrat la SC [...] SRL în perioada 2006-2007, împreună cu mai 
mulţi angajaţi şi inculpatul era şef de echipă. Instanţa va înlătura declaraţia martorului 
[...] întrucât nu se coroborează cu nici un alt mijloc de probă, administrat în cursul 
procesului penal. 

Situaţia de fapt, astfel cum a fost reţinută şi expusă anterior, rezultă din 
coroborarea mijloacelor probelor administrate în cauză, detaliate anterior. 

Încadrare juridică 
În drept, fapta inculpatului [...] care, la data de 31.10.2006, a folosit adeverinţe de 

salariu/angajare/venit false şi a obţinut un credit de 25.725 lei, prin inducerea în eroare a 
unităţii bancare, în scopul obţinerii unui folos material injust, cauzând astfel un 
prejudiciu echivalent cu suma contractată, în detrimentul BCR - Sucursala Constanţa, 
întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de înşelăciune prev. de art.215 alin.1, 2 
şi 3 C. pen. 

Suma de bani a fost obţinută prin inducerea în eroare a creditorului în sensul că 
împrumutatul [...] este angajatul societăţii SC [...] SRL, având un contract individual de 
muncă în derulare, în baza căruia realizează venituri lunare, astfel că în lipsa acestuia, 
părţile nu ar fi perfectat, în mod consensual, contractul, şi avansat creditul.  

 Sub aspectul laturii subiective a infracţiunii reţinute în sarcina inculpatului, 
instanţa reţine ca formă a vinovăţiei intenţia directă, constând în aceea că inculpatul ştia 
că se foloseşte de înscrisuri false şi urmărind astfel obţinerea un credit, în vederea 
renovării apartamentului, aspecte în lipsa cărora nu exista posibilitatea obţinerii/returnării 
împrumutului, din probatoriul administrat rezultă că inculpatul ştia să scrie şi să citească, 
aşadar cunoştea conţinutul actelor pe care îşi punea semnătura.  

Pentru aceste motive, nu va dispune achitarea inculpatului aşa cum a solcitat 
apărarea.  

Apreciind ca fiind îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 345 alin. 2 C. proc. pen., 
în sensul că fapta inculpatului este prevăzută de legea penală, constituie infracţiune  şi a 
fost săvârşită de inculpat cu forma de vinovăţie prevăzută de lege, instanţa va dispune 
condamnarea acestuia. 

Individualizarea judiciară a pedepsei şi modalitatea de executare. 
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La individualizarea cuantumului pedepsei ce va fi stabilit inculpatului, instanţa va 
avea în vedere atât criteriile generale prevăzute de art. 72 Cod penal, respectiv gradul de 
pericol social concret al faptei săvârşite determinat, atât de modul în care fapta a fost 
comisă, valoarea prejudiciului, faptul că prejudiciul a fost recuperat parţial într-o 
proporţie foarte mică, datele personale ale inculpatului - este cunoscut cu antecedente 
penale, a suferit 2 condamnări pentru săvârşirea aceluiaşi tip de infarcţiune - înşelăciune,  
atitudinea avută de acesta pe procesul procesului penal, limitele de pedeapsă prevăzute 
de partea specială a Codului penal, criterii faţă de care va stabili inculpatului o pedeapsă 
orientată spre minimul special, de 2 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de 
înşelăciune. 

Cu privire la aplicarea dispoziţiilor art. 71 alin. 2 C. pen, instanţa nu va interzice 
inculpatului dreptul de a alege, ci doar pe cel de a fi ales, având în vedere exigenţele 
CEDO, în care Curtea a apreciat că nu se impune interzicerea ope legis a drepturilor 
electorale, aceasta trebuind să fie dispusă în funcţie de natura faptei sau de o gravitate 
deosebită a acesteia.  

Or, fapta inculpaţilor nu are conotaţie electorală şi nici o gravitate specială, astfel 
încât instanţa apreciază că nu se impune interzicerea dreptului de a alege. În raport de 
criteriile generale de individualizare prevăzute de art. 72 C. pen., ce trebuie 
particularizate şi pentru situaţiile specifice ce privesc modul de stabilire a pedepselor 
accesorii, şi nu ope legis, instanţa nu va interzice inculpatilor drepturile prevăzute de art. 
64 lit. c C. pen., apreciind că faţă de infracţiunea dedusă judecăţii în prezenta cauză nu se 
relevă o nedemnitate în exercitarea vreunei funcţii, profesii sau activităţi, şi nici 
exerciţiul drepturilor prevăzute de art. 64 lit. d şi e C. pen., întrucât săvârşirea unei 
infracţiuni de această natură nu relevă un comportament nedemn, care să vatăme 
interesul superior al copiilor şi care să determine interzicerea drepturilor părinteşti. Pe 
cale de consecinţă în baza art. 71 alin. 2 C. pen. va interzice inculpatilor exerciţiul 
drepturilor prev. de art. 64 lit.a teza II si lit. b C. pen. 

Pedeapsa  se  va executa  în  regim  de  detenţie, apreciind că este singura 
modalitate în care scopul educativ şi preventiv al pedepsei poate fi atins, raportat şi la 
faptul că această infracţiune a fost săvârşită după ce a fost liberat condiţionat la data de 
27.02.2002 conform copiei de pe cazierul judiciar, din executarea pedepsei rezultante de 
1 an şi 4 luni, aplicată tot pentru săvârşirea a două infracţiuni de înşelăciune, ceea ce 
conduce instanţa la concluzia că inculpatul nu şi-a îndreptat comportamentul infracţional 
ci din contra a persistat în săvârşirea de activităţi ilicite. 

În baza art 88 C.pen va deduce din pedeapsa aplicată inculpatului, durata reţinerii 
de la 23.02.2012 la 24.02.2012. 

Latura civilă 
 Conform art. 998 Cod civ., orice faptă a omului care cauzează altuia un 
prejudiciu obligă pe acela din a cărui vina s-a ocazionat a-l repara. 

Principiul fundamental al răspunderii civile delictuale este acela că fiecare este 
răspunzător pentru propriile sale fapte şi trebuie să repare prejudiciul pe care l-a adus 
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altcuiva prin săvârşirea acestora. Pentru ca prejudiciul astfel rezultat să fie susceptibil de 
reparare, trebuie să întrunească următoarele condiţii: existenta unei fapte ilicite; existenta 
unui prejudiciu; raportul de cauzalitate între fapta ilicita şi prejudiciu şi vinovăţia 
autorului. 

 Astfel, instanţa reţine că sunt indeplinite cumulativ toate condiţiile răspunderii 
civile delictuale pentru fapta proprie, în speţă s-a stabilit atât fapta ilicită a inculpatului, 
cât şi legătura de cauzalitate între faptă şi prejudiciul cauzat părţii vătămate, prejudiciu 
care nu a fost acoperit. 

Faţă de situaţia că partea civilă, prin mandatar SC [...] SRL, s-a constituit parte 
civilă cu suma 51.649,27 lei, din care suma de 25.725,00 lei, reprezintă credit restant, 
conform contractului de credit bancar nr. 5708/31.10.2006, restul constituind dobândă şi 
comisioane bancare restante, observând că sunt întrunite toate cerinţele răspunderii civile 
delictuale, instanţa, în baza art. 14  rap. la art.346 C. proc. pen., coroborat cu art. 998 şi 
urm C. civ., va admite pretenţiile civile formulate de partea civilă şi va obliga inculpatul 
[...]  la plata de despăgubiri civile către aceasta în cuantum de 25.725 lei, reprezentând 
creditul restant. Instanţa nu va acorda diferenţa de 25924,27 lei (până la suma solicitată 
de 51.649,27 lei) întrucât nu există legătură de cauzalitate între diferenţa solicitată până 
la concurenţa sumei de 51.649,27 lei şi fapta inculpatului. 

În baza art. 357 alin. 2 lit. f C. proc. pen. faţă de situaţia că pentru contractarea 
creditului inculpatul s-a folosit de adeverinţa de salariu nr. 29/19.10.2006 emisă de SC 
[...] SRL, adeverinţa nr. …/17.10.2006 emisă de Inspectoratul Teritorial de Muncă 
Constanţa, contractul individual de muncă nr. 05/01.10.2005 înregistrat la ITM la data 
de 12.10.2005 sub nr. ..., apreciind că acesta este falsă prin prisma situaţiei că inculpatul 
nu a fost niciodată angajat la acea societate, se va proceda la anularea acesteia. 

La data rămânerii definitive a prezentei hotărâri, se va pune în vedere BCR 
Sucursala Constanţa să depună în original documentele anulate, pentru punerea în 
executare a dispoziţiei de anulare.  

În termen legal împotriva acestei sentinţe penale a declarat recurs inculpatul 
[...], pentru greşita condamnare prin hotărârea supusă controlului judiciar de faţă. 

S-a solicitat achitarea inculpatului în temeiul disp.art.11 pct.2 lit.a rap. la art.10 
lit.d cod pr.penală, întrucât faptei îi lipseşte unul din elementele constitutive ale 
infracţiunii, respectiv intenţia de a înşela. 

S-a motivat că inculpatul a lucrat la SC [...] SRL în baza unui contract valabil 
încheiat şi consideră că nu se face vinovat de faptul că angajatorul nu a înregistrat 
contractul la ITM, iar adeverinţa eliberată pentru obţinerea unui credit de nevoi personale 
deşi, are un caracter fals inculpatul nu a cunoscut această împrejurare. 

Cu privire la acţiunea civilă, se solicită anularea contractului de împrumut şi 
obligarea la plata sumei de bani efectiv ridicată din bancă plus dobânda legală fără alte 
penalităţi. 

La Curtea de Apel Constanţa cauza a fost înregistrată sub acelaşi nr. 
12017/212/2012. 
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Examinând legalitatea şi temeinicia sentinţei penale nr. 909/24.07.2013 
pronunţată de Judecătoria Constanţa în dosarul nr. 12017/212/2012, prin prisma 
criticilor aduse de recurent, precum şi sub toate aspectele prev. de disp.art.3856 alin.3 cod 
pr.penală, Curtea constată următoarele: 

Critica inculpatului nu este întemeiată. 
Pe baza probatoriului administrat atât în cursul urmăririi penale cât şi al cercetării 

judecătoreşti, instanţa de fond a stabilit în mod corect situaţia de fapt, vinovăţia 
inculpatului, dând faptei comise de acesta încadrarea juridică legală şi confirmând 
rechizitoriul. 

Din perspectiva situaţiei de fapt, curtea reţine că la data de 31.10.2006 inculpatul a 
contractat un credit bancar de la BCR – Sucursala Constanţa în valoarea de 25.725 lei în 
baza contractului de împrumut nr. …/2006. 

Pentru a beneficia de creditul bancar, inculpatul a prezentat la unitatea bancară 
documentele necesare printre care şi o adeverinţă de salariat emisă de către SC [...] SRL 
cu sediul în Constanţa, str. …, din care rezultă că inculpatul este angajatul acestei 
societăţi cu contract de muncă pe o perioadă nedeterminată. 

Cu adresa nr. 12722 din 14.02.2012 s-a solicitat Inspectoratului Teritorial pentru 
Muncă Constanţa verificarea calităţii de angajat a numitului [...] la SC [...] SRL 
împrejurare cu care s-a comunicat că acesta nu are calitatea de angajat în perioada 
înscrisă în adeverinţa de salariat depusă la bancă. 

Deşi, inculpatul susţine că nu a cunoscut nimic despre înregistrarea contractului 
său de muncă la ITM în mod corect prima instanţă a înlăturat declaraţiile sale, ca 
nesincere, în raport şi de faptul că în baza aceleiaşi stări de fapt a fost reţinut şi trimis în 
judecată într-o altă cauză pentru şantaj, acesta nefăcând nici un demers privind aşa-zisa 
sa angajare legală la SC [...] SRL, ceea ce denotă că ştia perfect că adeverinţa prezentată 
băncii avea caracter nereal, cu atât mai mult cu cât a precizat că nu ştia nici măcar 
salariul care era trecut pe acest înscris. 

Ca atare, Curtea constată că inculpatul a indus în eroare reprezentanţii unităţii 
bancare cu privire la calitatea sa de angajat, obţinând în acest fel în mod ilicit aprobarea 
creditului de nevoi personale. 

Constatând că fapta există, constituie infracţiune şi a fost săvârşită de inculpat, 
întemeiat prima instanţă a pronunţat o hotărâre de condamnare a inculpatului [...] pentru 
săvârşirea infracţiunii de înşelăciune prev. de disp.art.215 alin.1,2,3 cod penal. 

Faţă de faptul că vinovăţia inculpatului a fost dovedită fără echivoc, în cauză nu 
există elemente care să convingă instanţa în sensul achitării acestuia, astfel cum a cerut 
prin motivele de recurs invocate. 

Din perspectiva individualizării pedepsei, Curtea constată că Judecătoria 
Constanţa a făcut o justă interpretare şi aplicare a disp.art.72 cod pr.penală. 

Astfel, s-au avut în vedere criteriile generale de individualizare, respectiv gradul 
de pericol social al faptei săvârşite dedus din modul în care fapta a fost comisă, valoarea 
prejudiciului cauzat unităţii bancare, recuperat parţial, într-un cuantum redus, limitele de 
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pedeapsă prevăzute în partea specială a codului penal, dar şi datele ce caracterizează 
persoana şi conduita inculpatului - cunoscut cu antecedenţă penală în comiterea aceluiaşi 
gen de infracţiuni, dovedind astfel perseverenţă infracţională, conduita nesinceră în 
cursul procesului penal. 

Pedeapsa de 2 ani închisoare în regim privativ de libertate conform art.57 cod 
penal este corect individualizată atât sub aspectul cuantumului, cât şi al modalităţii de 
executare, fiind de natură să îndeplinească cerinţele impuse de disp.art.52 cod penal 
privind scopul şi finalităţile pedepsei, acelea de măsură reală de constrângere, de 
reeducare a inculpatului şi de prevenirea săvârşirii de noi infracţiuni de către acesta. 

Pentru argumentele expuse, Curtea constată că sentinţa penală recurată este legală 
şi temeinică, neexistând motive de reformare a acesteia nici chiar cu privire la cele care 
pot fi invocate din oficiu în favoarea inculpatului. 

Ca atare, în baza art. 38515 pct. 1 lit. b C. pr. pen. va respinge ca nefondat 
recursul formulat de inculpatul [...] împotriva sentinţei penale nr. 909/24.07.2013 
pronunţată de Judecătoria Constanţa în dosarul nr. 12017/212/2012. 

În baza art. 192 alin. 2 C. pr. pen. va obliga inculpatul [...] la plata sumei de 500 
lei cheltuieli judiciare avansate de stat. 

Decizia penală nr. 816/P/04.10.2013 
Judecător redactor Maria Uzună 

 
          24. Conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană 
care nu posedă permis de conducere şi care consumase băuturi alcoolice. 
Individualizarea pedepsei în sensul redozării cuantumului raportat la 
circumstanţele personale. 

 
Referitor la individualizarea pedepsei, potrivit criteriilor prevăzute de art.72 cod penal, printre 

care şi pericolul social concret sporit în cauză al faptelor, dat de conducerea pe drumurile publice a 
autoturismului fără a avea abilităţile necesare, în mod repetat, cu o îmbibaţie alcoolică în sânge de 
o,85gr.%o, pe o distanţă accentuată, lezarea relaţiilor sociale referitoare la siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice, neconformarea la semnalele organelor de poliţie în condiţiile în care era în 
termenul de încercare stabilit de instanţa pentru o infracţiune anterioară, pedepsele pentru cele 2 
infracţiuni trebuie să fie mai aspre, de natură să asigure prevenţia generală, reeducarea inculpatului, 
evitarea temporară a pericolului pentru siguranţa circulaţiei rutiere. 

Conform art.3201 cod procedură penală, până la începerea cercetării judecătoreşti, inculpatul 
poate declara personal sau prin înscris autentic că recunoaşte săvârşirea faptelor reţinute în actul de 
sesizare a instanţei şi solicită ca judecata să se facă în baza probelor administrate în faza de urmărire 
penală, iar judecata poate avea loc numai în baza probelor administrate în faza de urmărire penală, 
atunci când inculpatul declară că recunoaşte în totalitate faptele reţinute în actul de sesizare a instanţei 
şi nu solicită administrarea de probe, cu excepţia înscrisurilor în circumstanţiere pe care le poate 
administra la acest termen de judecată. 

 
Art. 86 alin.l din O.U.G. nr. 195/2002 republicată 

Art.72 Cod penal 
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Sesizarea Curţii  
În termenul legal, inculpatul [...] a declarat recurs împotriva sentinţei penale nr.857 

din data de 8 iulie 2013, pronunţată în dosarul penal nr.30851/212/2012, de Judecătoria 
Constanţa cu privire la individualizarea pedepsei în sensul redozării cuantumului raportat 
la circumstanţele personale: vârsta tânără, faptul că este căsătorit, iar soţia este gravidă, 
caracterizările bune depuse la dosar, uzând de procedura simplificată prev. de art.3201 
cod procedură penală, cererea i-a fost respinsă fără o motivaţie şi se poate reţine 
circumstanţa atenuantă prev. de art.74 al.2 cod penal, faţă de atitudinea sinceră. 

I.circumstanţele cauzei 
I.1.În fapt 
I.1.a) actul de sesizare a instanţei de fond 
Prin Rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanţa, nr.20656/P/2012 

din data de 06.12.2012, înregistrat pe rolul instanţei sub nr.30851/212/2012, s-a dispus 
trimiterea în judecată în stare de arest preventiv, a inculpatului [...], pentru săvârşirea 
infracţiunilor de „conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul de către o 
persoană care nu posedă permis de conducere" prev. şi ped. de art. 86 alin. l O.U.G. nr. 
195/2002 rep. şi „conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul de către o 
persoană care are o îmbibatie alcoolică de peste 0,80 g./l. alcool pur în sânge", prev. şi 
ped. de art.87 al.l din OUG 195/2002 rep., ambele cu aplic. art.37 lit.a) cod penal şi  
art.33 lit.a) cod penal prin aceea că în noaptea de 20/21.11.2012, în jurul orelor 2400, a 
condus autoturismul marca „Dacia 1310", înmatriculat în circulaţie sub nr. [...] 
proprietate personală pe raza com.Săcele şi respectiv com.Istria, jud.Constanta, după ce a 
consumat băuturi alcoolice (respectiv, bere, vin şi cognac) şi fără a poseda permis de 
conducere pentru nicio categorie auto. 

I.1.b) probatoriu 
Probele administrate în faza de urmărire penală sunt:procesul-verbal de depistare a 

inculpatului de către organele de poliţie, proces-verbal de verificare a autoturismului 
inculpatului de către organele de poliţie, însoţite de planşe foto, proces-verbal de 
verificare a inculpatului de către organele de poliţie în baza de date a poliţie, adresa nr. 
…/22.11.2012 a Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi 
înmatriculare a Vehiculelor Constanţa, buletinul de analiză toxicologică - alcoolemie 
nr.1477-1478/22.11.2012, declaraţiile martorilor [...],  declaraţiile inculpatului. 

I.1.c) măsuri procesuale dispuse în cursul urmăririi penale 
Prin rezoluţia din 21.11.12, confirmată de către procuror, s-a început urmărirea 

penală împotriva inculpatului pentru comiterea infracţiunilor de „conducerea pe 
drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană care nu posedă permis de 
conducere" prev. şi ped. de art.86 al.l O.U.G.195/2002 rep. şi „conducerea pe drumurile 
publice a unui autovehicul de către o persoană care are o îmbibatie alcoolică de peste 
0,80 g./l. alcool pur în sânge", prev. şi ped. de art.87 alin.l din OUG 195/2002 rep., cu 
aplicarea art.37 lit.a) cod penal. 
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Prin ordonanţa din 21.11.12, s-a dispus reţinerea inculpatului [...] pentru 24 de ore, 
începând cu data de 21.11.2012. 

Prin ordonanţa din nr.20656/P/22.11.2012, procurorul a dispus punerea în mişcare 
a acţiunii penale. 

Prin încheierea de şedinţă nr.314 din 22.11.12 (modificată prin încheiarea 
Tribunalului Constanţa nr. 327/27.11.12, dosar nr. 29503/212/2012), Judecătoria 
Constanţa a dispus arestarea preventivă a inculpatului [...] pe o perioadă de 29 de zile, 
începând cu data de 22.11.2012 până la data de 20.12.2012, inclusiv, această măsură 
fiind verificată şi menţinută succesiv conform legii şi în cursul judecăţii până la data de 
30.04.2013 când a fost înlocuită măsura arestării preventive cu măsura preventivă a 
obligării de a nu părăsi localitatea de domiciliu prin încheierea din data de 26.04.2013-
dosar 30851/212/2012. 

La data de 05.12.12, s-a procedat de către procuror, în prezenţa dnei [...] apărător 
din oficiu, la prezentarea materialului de urmărire penală, prilej cu care inculpatul a 
declarat că i s-a prezentat materialul de urmărire penală, cunoaşte învinuirea în fapt şi în 
drept, a recunoscut şi regretat comiterea faptelor. 

I.1.d) procedura în faţa instanţei de fond 
În şedinţa de judecată din data de 11.01.2013, instanţa a a respins cererea 

inculpatului de a fi judecat potrivit art.3201 cod procedură penală. 
Pe parcursul judecăţii au fost administrate următoarele mijloace de probă: 

declaţiile martorilor din lucrări [...], înscrisuri în circumstanţiere şi raportul de expertiza 
medico-legală nr.1331/2013 privind interpretarea retroactivă a alcoolemiei. 

I.1.e) hotărârea primei instanţe 
Prin sentinţa penală nr.857 din data de 8 iulie 2013, pronunţată în dosarul penal 

nr.30851/212/2012, Judecătoria Constanţa a hotărât: 
„În  baza  art.87  alin.1 din OUG  195/2002 rep cu aplic. art. 37 lit.a cod penal,  

condamnă  inculpatul  [...], recidivist, la  pedeapsa  de  1  an  închisoare. 
 În baza art.86  alin.1 din OUG 195/2002 cu aplic. art.37 lit.a cod penal,  condamnă 
acelaşi inculpat la  pedeapsa  de 1 an şi 6 luni închisoare.  

În baza art.33 lit.a cod penal şi  art.34 lit.b cod penal, contopeşte  pedepsele  de 1 
an închisoare şi 1 an şi 6 luni închisoare stabilite prin prezenta şi aplică inculpatului  
pedeapsa  cea  mai  grea  de  1  an şi 6 luni închisoare. 

În baza art.83 cod penal, revocă suspendarea condiţionată a pedepsei de 9 luni 
închisoare aplicată inculpatului prin sentinţa penală nr.516/20.04.2012 a Judecătoriei 
Constanţa ponunţată în dosarul nr.5595/212/2012, definitivă prin nerecurare la data de 
15.05.2012, pe care o adaugă pedepsei rezultante de 1 an şi 6 luni închisoare aplicată 
inculpatului prin prezenta hotărâre, în final inculpatul executând pedeapsa rezultată în 
urma cumulului aritmetic de 2 ani şi 3 luni închisoare. 

Pedeapsa se execută în regim de detenţie conform art.57 cod penal. 
În baza art.71 cod penal, interzice inculpatului drepturile prevăzute de art.64 lit.a 

teza a II-a şi lit.b  cod penal. 
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În baza art.88 cod penal, deduce din pedeapsă durata reţinerii şi arestării 
preventive de la data de 21.11.2012 până la data de 30.04.2013. 

În  baza  art.191 alin.1 cod de procedură penală, obligă  inculpatul  la  plata  sumei  
de  1100 lei  cu  titlu  de  cheltuieli  judiciare  avansate  de  stat, în prezenta cauză.” 

Pentru a pronunţa această hotărâre, instanţa de fond  a  stabilit situaţia de fapt 
următoare: 

În seara de 20.11.2012, în jurul orelor 2000, inculpatul s-a urcat la volanul 
autoturismului Dacia 1310 înmatriculat în circulaţie sub nr. [...] şi s-a deplasat de la 
domiciliul său la un bar din com.Săcele, jud.Constanţa.  

Ajuns la destinaţie împreună cu martorul [...], inculpatul a consumat băuturi 
alcoolice (respectiv, o bere de 500 ml., un pahar cu vin şi cognac), până în jurul orelor 
2400, când, a luat hotărârea să părăsească localul şi să se deplaseze cu autoturismul său în 
com. Istria, jud.Constanţa. Însoţit de martorul [...], inculpatul s-a deplasat pe DJ 226 şi 
ajungând la intersecţia DJ226A, a observat un autoturism inscripţionat „Poliţie", a 
accelerat, „manevră" ce a atras atenţia echipajului de poliţie aflat în zonă în exercitarea 
atribuţiilor de serviciu.Echipajul de poliţie a plecat în urmărirea autoturismului la volanul 
căruia se afla inculpatul, având în funcţiune semnalele luminoase şi acustice şi somându-
1 pe inculpat prin portavoce că în caz că nu va opri va fi folosit armamentul din dotare. 
Cu toate acestea, inculpatul a mărit viteza continuându-şi deplasarea refuzând să dea curs 
solicitării organelor de poliţie, motiv pentru care, organele de poliţie au făcut uz de armă 
în plan vertical trăgând 6 focuri (la intervale de aproximativ 20 sec.), dar inculpatul nu a 
oprit şi şi-a continuat deplasarea până la intrarea în com. Sinoe.  

Autoturismul inscripţionat „Poliţie" a depăşit autoturismul la volanul căruia se afla 
inculpatul, având în funcţiune semnalele acustice şi luminoase, încercându-se blocarea 
autoturismului inculpatului, moment în care inculpatul a redus viteza şi a efectuat o 
manevră de întoarcere continuându-şi apoi deplasarea înapoi spre com. Săcele, jud. 
Constanţa, ceea ce a determinat echipajul de poliţie să plece în urmărirea inculpatului, 
avertizându-1 tot timpul cu semnalele luminoase şi acustice să oprească. 

Organele de poliţie au fost nevoite să facă din nou uz de armă pentru oprirea 
autoturismului inculpatului, sens în care, pe sectorul de drum cuprins între com.Istria şi 
Săcele organele de poliţie au executat 10 focuri în direcţia anvelopelor autoturismului 
inculpatului, moment în care inculpatul în loc să oprească şi-a continuat deplasarea până 
în apropierea com.Săcele, jud. Constanţa unde a efectuat o manevră de virare dreapta 
pătrunzând pe un drum de pământ (situat între com. Săcele şi DJ226A), iar după 
parcurgerea a aproximativ 50 m. a intrat în derapaj, ajungând în cele din urmă într-un 
şant de pe marginea şoselei unde a şi oprit.Inculpatul a procedat la blocarea portierelor 
autoturismului la volanul căruia se afla, iar organele de poliţie au spart geamul portierei 
stânga faţă deblocând portiera autoturismului şi imobilizându-1 pe inculpat, 
determinându-1 pe acesta în cele din urmă să părăsească habitaclul autoturismului său. 

Sub aspectul încadrării juridice, fapta inculpatului [...] de a conduce în noaptea de 
20/21.11.2012, în jurul orelor 2400, autoturismul marca „Dacia 1310", înmatriculat în 
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circulaţie sub nr. [...] pe raza com. Săcele şi respectiv com. Istria, jud. Constanta, fără a 
poseda permis de conducere pentru nicio categorie auto, întruneşte elementele 
constitutive ale infracţiunii de „conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul de 
către o persoană care nu posedă permis de conducere", prev. şi ped. de art.86 alin.l 
O.U.G.nr. 195/2002 rep. 

Fapta inculpatului [...] de a conduce în noaptea de 20/21.11.2012, în jurul orelor 
2400, autoturismul marca „Dacia 1310" înmatriculat în circulaţie sub nr. [...] proprietate 
persoanală după ce a consumat băuturi alcoolice (respectiv, bere, vin şi cognac), iar după 
recoltarea a două probe biologice (la un interval de o oră una de cealaltă) a rezultat o 
alcoolemie de 0,85 gr.%o (proba I) şi respectiv 0,70 gr.%o ( proba a-II-a) conform 
buletinului de analiză toxicologică - alcoolemie nr.1477-1478/22.11.2012, întruneşte 
elementele constitutive ale infracţiunii de „conducerea pe drumurile publice a unui 
autovehicul de către o persoană care are o îmbibatie alcoolică de peste 0,80 g./l. alcool 
pur în sânge", prev. şi ped. de art.87 al.l din OUG 195/2002 rep. 

II. Recursul,  cale de atac exercitată sentinţei instanţei de fond 
II.1. Împotriva hotărârii instanţei de fond, în termenul legal, inculpatul [...] a 

declarat recurs cu privire la individualizarea pedepsei în sensul redozării cuantumului 
faţă de aplicarea  art.3201 cod procedură penală şi prin reţinerea de circumstanţe 
atenuante prev. de art.74 alin.(2) cod penal. 

II.2. procedura în recurs este consemnată în practicaua prezentei hotărâri. 
III. Aprecierea Curţii 
Examinând legalitatea şi temeinicia sentinţei recurată, prin prisma criticilor 

formulate, prin apărător, de către recurentul inculpat şi din oficiu în limitele art.3856 cod 
procedură penală, Curtea constată recursul admisibil 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, art.21 Constituţie. 

Neformulându-se critici cu privire la respectarea drepturilor procesuale, a regulilor 
de procedură aplicabile în fazele anterioare ale cauzei, şi, verificând din oficiu în limitele 
competenţelor legale aceste aspecte, s-a constatat că inculpatul inculpatul [...] a dispus de 
timpul şi înlesnirile necesare pregătirii apărării, a beneficiat de asistenţă juridică 
calificată şi a avut efectiv posibilitatea administrării pe parcursul procesului, atât a 
probelor acuzării - martori, înscrisuri, cât şi a probelor apărării-audierea sa, înscrisuri 
privind circumstanţele personale, solicitând judecată conform procedurii simplificate 
prev. de art.3201 alin.7 cod procedură penală, renunţând la cercetarea judecătorească. 

Prin urmare, neîncălcându-se vreo regulă de procedură, se pune problema 
examinării cauzei pe fond raportat la motivul invocat. 
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Astfel, sub aspectul acţiunii penale, pe baza probelor administrate numai în cursul 
urmăririi penale având în vedere recunoaşterea vinovăţiei de către inculpat care a 
solicitat judecata conform art.320¹ cod procedură penală - procesul-verbal de depistare a 
inculpatului de către organele de poliţie, proces-verbal de verificare a autoturismului 
inculpatului de către organele de poliţie, însoţite de planşe foto, proces-verbal de 
verificare a inculpatului de către organele de poliţie în baza de date a poliţie, adresa nr. 
.../22.11.2012 a Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi 
înmatriculare a Vehiculelor Constanţa, buletinul de analiză toxicologică - alcoolemie 
nr.1477-1478/22.11.2012, declaraţiile martorilor [...], [...], [...], declaraţiile inculpatului, 
rezultă că la data de 20/21.11.2012, în jurul orelor 2400, inculpatul [...] a condus 
autoturismul marca „Dacia 1310", înmatriculat în circulaţie sub nr. [...] proprietate 
personală pe raza com. Săcele şi respectiv com. Istria, jud.Constanta, fără a poseda 
permis de conducere pentru nicio categorie auto şi cu o îmbibaţie alcoolică de 0,85 
gr.%o, fapte ce întrunesc elementele constitutive ale infracţiunilor de „conducere pe 
drumurile publice a unui autovehicul de către o persoana care nu posedă permis de 
conducere” prevăzută de art.86 alin.l din O.U.G. nr. 195/2002 rep. şi „conducerea  pe 
drumurile publice a unui autovehicul de către o persoana care are în  sânge o îmbibaţie 
alcoolică de peste 0,80 g/1 alcool pur în sânge” prevăzută de art.87 alin.l din O.U.G. 
nr.195/2002 rep., fiind stabilite în mod corect de către prima instanţă situaţia de fapt şi 
încadrarea juridică corespunzătoare.  

Referitor la individualizarea pedepsei, potrivit criteriilor prevăzute de art.72 cod 
penal printre care şi pericolul social concret sporit în cauză al faptelor, dat de conducerea 
pe drumurile publice a autoturismului fără a avea abilităţile necesare, în mod repetat, cu 
o îmbibaţie alcoolică în sânge de o,85gr.%o, pe o distanţă accentuată, lezarea relaţiilor 
sociale referitoare la siguranţa circulaţiei pe drumurile publice, neconformarea la 
semnalele organelor de poliţie în condiţiile în care era în termenul de încercare stabilit de 
instanţa pentru o infracţiune anterioară, pedepsele pentru cele 2 infracţiuni trebuie să fie 
mai aspre, de natură să asigure prevenţia generală, reeducarea inculpatului, evitarea 
temporară a pericolului pentru siguranţa circulaţiei rutiere. 

Potrivit încheierii de şedinţă din 11.01.13, personal şi prin apărătorii aleşi, 
inculpatul a înţeles să uzeze de procedura simplificată prev. de art.3201 cod procedură 
penală însă instanţa a dispus respingerea deoarece „nu sunt îndeplinite condiţiile 
cumulative ale textului”. 

Conform art.3201 cod procedură penală, până la începerea cercetării judecătoreşti, 
inculpatul poate declara personal sau prin înscris autentic că recunoaşte săvârşirea 
faptelor reţinute în actul de sesizare a instanţei şi solicită ca judecata să se facă în baza 
probelor administrate în faza de urmărire penală, iar judecata poate avea loc numai în 
baza probelor administrate în faza de urmărire penală, atunci când inculpatul declară că 
recunoaşte în totalitate faptele reţinute în actul de sesizare a instanţei şi nu solicită 
administrarea de probe, cu excepţia înscrisurilor în circumstanţiere pe care le poate 
administra la acest termen de judecată. 
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Cum inculpatul a solicitat ca judecata să se facă în baza probelor administrate în 
faza de urmărire penală şi a declarat că recunoaşte în totalitate faptele reţinute în actul de 
sesizare a instanţei şi nu solicită administrarea de probe, declaraţiile sale fiind 
consemnate în procesul-verbal din data de 11.01.13, aflat la dosarul instanţei, iar din 
probele administrate în cursul urmăririi penale rezultă că faptele inculpatului sunt 
stabilite, sunt suficiente date cu privire la persoana sa pentru a permite stabilirea unei 
pedepse, nu există niciun temei pentru respingerea cererii. 

Prin urmare, pentru acest motiv, hotărârea instanţei de fond este criticabilă, 
impunându-se aplicarea art.3201 cod procedură penală. 

Pe cale de consecinţă, în baza art.3201 alin.(7) cod procedură penală, inculpatul 
beneficiind de reducerea cu o treime a limitelor de pedeapsă prevăzute de lege, Curtea va 
proceda la reindividualizarea celor 2 pedepse aplicate prin reducerea cuantumului 
acestora ţinând seama de noile limite prev. de art.86 alin.l şi art.87 alin.l din O.U.G. 
nr.195/2002 rep., reduse cu câte o treime. 

 În concluzie, recursul este fondat, hotărârea atacată fiind supusă casării pentru 
cazul prev. de art.3859 pct.14 cod procedură penală. 

Astfel, în baza art.38515 pct.2 lit.”d” cod procedură penală, recursul va fi admis şi, 
casând sentinţa primei instanţe, se vor reduce pedepsele aplicate inculpatului de la de 1 
an  închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art.86 alin.l O.U.G.195/2002 rep. şi 
de la 1 an şi 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art.87 alin.l din OUG 
195/2002 rep. cu aplicarea art.3201 alin.(1,7) cod procedură penală, se vor contopi 
potrivit art.33 lit.a) - art.34 lit.b) cod penal în pedeapsa cea mai grea cu care se va face 
cumulul aritmetic cu pedeapsa anterioară de 9 luni închisoare (sent. pen. 
nr.516/P/20.04.2012 a Judecătoriei Constanţa). 

În contextul activităţii infracţionale - inculpatul fiind condamnat la pedeapsa de 9 
luni închisoare cu suspendare tot pentru infracţiuni de aceeaşi natură, refuzul de a se 
conforma semnalelor agenţilor de poliţie, nu se pot reţine circumstanţe atenuante 
conform art.74 cod penal în favoarea sa şi, ca atare, nu se poate da o eficienţă reducerii 
cuantumului pedepselor. 

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

Decizia penală nr. 967/P/07.11.2013 
Judecător redactor Adriana Ispas 

 
          25. Arestare preventivă. Întreţinere relaţii sexuale cu o minoră sub 
ameninţare. Lăsarea în libertate a inculpatului - pericol concret pentru ordinea 
publică. 

 
Din probele administrate pe parcursul urmăririi penale rezultă indicii temeinice, în 

accepţiunea legală dată acestei noţiuni de art.681 Cod procedură penală şi art.5 paragraf 1 lit.c din 
Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, care justifică 
presupunerea rezonabilă că inculpatul ar fi săvârşit infracţiunea de viol în formă continuată, 
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prevăzută de art.197 alin.1,3 Cod penal, cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal, constând în aceea că 
în perioada 10.09.2013-09.10.2013, prin ameninţare cu un briceag, ar fi întreţinut relaţii sexuale cu 
partea vătămată în vârstă de 13 ani şi 5 luni. 
 În ceea ce priveşte temeiurile ce pot justifica luarea celei mai severe dintre măsurile 
preventive restrictive de libertate, se apreciază că în speţă este incident cazul prevăzut de art.148 lit.f 
Cod procedură penală, având în vedere regimul sancţionator corespunzător infracţiunii pentru care 
se efectuează urmărirea penală şi existenţa probelor certe că lăsarea în libertate a inculpatului 
prezintă pericol concret pentru ordinea publică.  
 Infracţiunea de viol, prevăzută de art.197 alin.1,3 Cod penal, pentru care este cercetat 
inculpatul, prezintă un grad deosebit de ridicat de pericol social, aducând atingere unora dintre cele 
mai importante valori sociale ocrotite de legea penală, respectiv libertatea sexuală, sănătatea, 
integritatea fizică şi psihică a persoanei.  
 Într-o jurisprudenţă constantă, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a subliniat că 
uneori, prin deosebita lor gravitate şi prin reacţia publicului faţă de săvârşirea lor, anumite 
infracţiuni pot produce o tulburare socială, ce justifică detenţia provizorie pentru o perioadă de 
timp, necesară pentru apărarea ordinii publice, a drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, dar şi pentru 
desfăşurarea în bune condiţii a procesului penal. Instanţa europeană a mai statuat că existenţa unui 
pericol real de tulburare a ordinii publice în cazul eliberării celui în cauză constituie un motiv 
pertinent şi suficient pentru prelungirea detenţiei preventive (cauza Jiga contra României).  

 
Art.148 lit.f  Cod procedură penală 

Art.197 alin.1,3 Cod penal 
Art.5 paragraf 1 lit.c din Convenţia pentru  

apărarea  drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale 
 

Prin încheierea de şedinţă nr.105/11.10.2013, pronunţată de Tribunalul Constanţa 
în dosarul penal nr.8825/118/2013, s-a hotărât:  

Respinge ca nefondată cererea de luare a măsurii obligării de a nu părăsi 
localitatea formulată de inculpate prin apărător. 

In baza art. 149 1 Cod procedură penală, art 143 Cod procedura penală, art. 148 
alin.1 lit. f Cod procedură penală:   

Admite propunerea formulată de Parchetul de pe langă Tribunalul Constanţa; 
Dispune arestarea preventivă a inculpatului [...], pe o perioada de 29 de zile, de la 

11.10.2013 la data de 08.11.2013, inclusiv. 
Dispune emiterea mandatului de arestare preventivă în cauză. 
Se comunica conform dispoziţiilor legale. 
In baza art.189 Cod procedură penală: 
In baza art.192 alin. 3 Cod procedură penală: 
Cheltuielile judiciare avansate de stat rămân in sarcina acestuia. 
Pentru a pronunţa această hotărâre prima instanţă a reţinut următoarele: 
La  data de 11.10.2013, în cauza înregistrată la această instanţă sub nr. de dosar 

8825/118/2013 Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanţa, solicită luarea măsurii 
arestării preventive a inculpatului [...], pe o perioadă de 29 de zile. 

Din actele şi lucrările dosarului instanţa reţine în fapt următoarele: 
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Prin rezoluţia din data de 10.10.2013 a Postului de Poliţie [...], confirmată la 
aceiaşi dată prin rezoluţia Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanta s-a dispus 
începerea urmăririi penale faţă de învinuitul [...] sub aspectul săvârşirii infracţiunii de 
viol prev. de art. 197 alin. 1, 3 Cp. cu aplic. art. 41 alin. 2 din Cp., constând în aceea că, 
în perioada 10.09.2013-09.10.2013, prin ameninţare cu un briceag, [...] a întreţinut relaţii 
sexuale cu partea vătămată [...] în vârstă de 13 ani şi 5 luni. 

Prin ordonanţa din data de 10.10.2013 a Postului de Poliţie [...] faţă de învinuit s-a 
luat măsura reţinerii pe o durată de 24 de ore de la data de 10.10.2013, ora 19:40, până la 
data de 11.10.2013, ora 19.40. 

Prin ordonanţa din data de 11.10.2013 a Parchetului de pe lângă Tribunalul 
Constanta s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale faţă inculpatul [...] sub aspectul 
săvârşirii infracţiunii de viol prev. de art. 197 alin. 1, 3 Cp. cu aplic. art. 41 alin. 2 din 
Cp. 

S-a reţinut în sarcina acestuia că în perioada 10.09.2013 - 09.10.2013, prin 
ameninţare cu un briceag, [...] a întreţinut relaţii sexuale cu partea vătămată [...] în vârstă 
de 13 ani şi 5 luni. 

La soluţionarea propunerii de arestare preventivă tribunalul va reţine următoarele 
aspecte: 

Tribunalul reţine dincolo de incidenţa disp. art. 68/1 c.p.p. şi disp. art. 143 c.p.p. în 
sensul că in cauză există probe conform cărora inculpatul a săvârşit faptele prevăzute de 
legea penală de maniera celor reţinute în propunerea de arestare în raport de următoarele 
mijloace de probă declaraţie parte vătămată, declaraţiile martorilor, declaraţiile 
învinuitului/inculpatului, proces-verbal de examinare medico-legală ginecologică a părţii 
vătămate. 

Deşi inculpatul nu recunoaşte săvârşirea faptelor la urmărire penală, precizând că a 
întreţinut relaţii sexuale cu minora la solicitarea acesteia, martorii audiaţi în cauză până 
la acest moment procesual contrazic fundamental declaraţia inculpatului în sensul că l-au 
văzut pe inculpat ameninţând-o pe partea vătămată cu un briceag. 

Fiind audiată partea vătămată [...] a declarat faptul că, în data de 10.09.2013, în 
timp ce mergea la mătuşa sa [...] a fost acostată de către inculpatul [...], care se afla sub 
influenţa băuturilor alcoolice, şi, sub ameninţarea cu un briceag, a obligat-o să întreţină 
relaţii sexuale. Partea vătămată a mai arătat că acest lucru s-a întâmplat deşi i-a spus că 
este virgină, inculpatul afirmând cu nu îl interesează că oricum are alte dosare şi va 
merge la puşcărie, arătând totodată că a sângerat, murdărind aşternuturile de pe pat. 

[...] a mai precizat că, în data de 02.10.2013, în timp ce mergea către şcoală, a fost 
acostată din nou de către inculpatul [...] care, sub ameninţarea cu un briceag, a obligat-o 
să întreţină relaţii sexuale. 

După consumarea relaţiilor sexuale inculpatul a ameninţat-o din nou pe partea 
vătămată spunându-i că, şi în situaţia în care va merge la puşcărie, după ce va executa 
pedeapsa o va căuta şi o va omorî. 
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[...] a mai declarat că, în data de 09.10.2013, în jurul orelor 19:00, în timp ce se 
întorcea la domiciliu de la un magazin s-a întâlnit cu inculpatul [...] care, cu o mână i-a 
dus mâinile la spate iar cu cealaltă ţinea briceagul spunăndu-i" gata, asta este ultima dată, 
după care bagă cuţitul în mine".în acel moment partea vătămată a ţipat şi a fost auzită de 
către mama sa [...], care venea în întimpinarea sa, motiv pentru care inculpatul i-a dat 
drumul din strânsoare şi a fugit. 

Partea vătămată a mai precizat că mama sa a crezut că are o relaţie cu inculpatul 
[...] motiv pentru care a bătut-o. din această cauză partea vătămată a renunţat la intenţia 
sa de a-i mai povesti ceea ce i se întâmpla din data de 10.09.2013, aspecte pe care i le-a 
povestit, plângând, prietenei vărului său, numita [...]. 

Totodată, partea vătămată a mai declarat că în ziua de 10.10.2013 a mers 
împreună cu mama sa la poliţie unde a spus tot adevărul. 

Declaraţia părţii vătămate se coroborează cu declaraţiile martorilor. 
Astfel, martora [...] a declarat faptul că, în seara zilei de 09.10.2013, i-a cerut 

fiicei sale [...] să meargă sa facă anumite cumpărături. întrucât aceasta întârzia a ieşit în 
întâmpinarea ei ocazie cu care a observat-o pe partea vătămată în timp ce era ţinută cu 
mâinile la spate de către inculpatul [...]. 

In momentul în care inculpatul a văzut-o pe [...] a eliberat-o din strânsoare pe 
[...], iar martora şi fiica sa au intrat în locuinţă lor. Aici partea vătămată a spus că a fost 
acostată de către inculpat care intenţiona să o oblige să întreţină relaţii sexuale aşa cum 
s-a mai întâmplat şi în alte ocazii. 

Martorul [...] a declarat că, în urmă cu aproximativ trei săptămâni, a găsit pe 
telefonul mobil al părţii vătămate mai multe mesaje de ameninţare şi, în momentul în 
care a apelat numărul de pe care au fost trimise acele mesaje 1-a recunoscut pe 
inculpatul [...]. 
 Martorii [...] şi [...] au declarat faptul că, în seara zilei de 09.10.2013, fratele 
părţii vătămate a contactat-o telefonic pe [...] căreia i-a spus să vină la locuinţa lor 
pentru că " au dat de necaz". 

În momentul în care au ajuns li s-a comunicat că partea vătămată [...] a întreţinut 
relaţii sexuale cu inculpatul [...]. Martora [...] a mers în camera în care se afla partea 
vătămată care plângea şi i-a spus că a întreţinut relaţii sexuale cu [...] dar nu i-a spus 
dacă a fost sau nu constrânsă şi nici martora nu a întrebat. 

Potrivit procesului-verbal din data de 10.10.2013 minora [...] prezintă o 
deflorare completă, veche, a cărei dată nu poate fi precizată. Nu prezintă leziuni pe 
cap, trunchi, membre. 

Fiind audiat inculpatul a recunoscut faptul că a întreţinut, în mai multe rânduri, 
relaţii sexuale cu minora [...] însă a precizat că nu a ameninţat-o sau constrâns-o în nici 
un fel. 

Totodată, inculpatul a precizat că, iniţial, partea vătămată i-a spus că are 14 ani 
dar, ulterior, a aflat că aceasta are vârsta de 13 ani. 
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 Deşi tribunalul nu poate antama în acest moment procesual aspecte care ţin de 
corecta încadrare juridică a faptei care se conturează în cauză respectiv infracţiunea 
prev. de art. 197 alin. 1 şi 3 c.p. ori art.198 alin. 1 c.p., este cert că în ambele situaţi 
sunt îndeplinite condiţiile cumulative prev. de art. 148 alin. 1 lit. f c.p.p., atât din 
perspectiva cuantumului pedepsei prevăzute de lege dar şi din perspectiva pericolului 
concret pentru ordinea publică pe care îl prezintă lăsarea în libertate a inculpatului. 

Tribunalul va reţine faţă de inculpat sunt aplicabile plenar dispoziţiile art.148 lit. 
f din Codul de procedură penală, întrucât a săvârşit o infracţiune pentru care legea 
prevede pedeapsa închisorii mai mare de 4 ani şi există probe că lăsarea în libertate 
prezintă un pericol concret pentru ordinea publică.  

Pericolul concret pentru ordinea publică trebuie raportat la natura infracţiunii 
respectiv în perioada 10.09.2013 - 09.10.2013, prin ameninţare cu un briceag, [...] a 
întreţinut relaţii sexuale cu partea vătămată [...] în vârstă de 13 ani şi 5 luni. 

Pericolul concret pentru ordinea publică pe care îl prezintă lăsarea în liberate a 
inculpatului rezultă şi din împrejurarea că infracţiunea comisă de inculpat a produs o 
atingere gravă relaţiilor sociale care protejează sănătatea şi integritatea corporală a 
persoanei. 

În acest moment procesual incipient alternativa de luare a măsurii obligării de a 
nu părăsi localitatea nu este viabilă din perspectiva disp. art. 136 c.p.p. fiind în 
interesul urmăririi penale ca inculpatul să nu se pună de acord cu partea vătămată, să 
nu influenţeze probele care trebuie administrate în cauză, având în vedere poziţiile 
oscilante pe care le-a adoptat acesta până în prezent, vârsta parţii vătămate, 
comunitatea restrânsă în care aceştia convieţuiesc, faptul că inculpatul a ameninţat-o 
pe partea vătămată cu finalitate precisă în ascunderea adevătului. 

Aspectele enumerate nu pot convinge instanţa de alternativa unei măsuri 
preventive mai puţin restrictive. 

Nu trebuie omis în sensul adoptării unei măsuri grave şi motivaţia conform 
căreia în aprecierea periculozităţii inculpatului se va tine seama şi de împrejurarea că 
el si-a îndreptat acţiunea violentă împotriva unei persoane de sex feminin, în vârstă de 
13 ani şi 5 luni, care nu putea să îi opună o rezistenţă suficient de mare astfel încât să 
împiedice consumarea infracţiunii. 

 De asemenea, activitatea infracţională s-a desfăşurat pe o perioada de timp 
destul de mare, fiind întreruptă din cauze independente de voinţa inculpatului, ceea ce 
denotă faptul că acesta nu acordă o importanţă deosebită relaţiilor sociale referitoare la 
libertatea părţii vătămate de a decide singură, neconstrânsă de nicio persoană, 
momentul în care doreşte să îşi înceapă viaţa sexuală. 

Mai mult decât atât, inculpatul nu a înţeles să întrerupă activitatea infracţională 
nici în momentul în care partea vătămată i-a spus că este elevă în clasa a Vl-a şi este 
virgină. 

Deşi nu pot fi cuantificate legal din perspectiva temeiurilor care determină 
arestarea preventivă, tribunalul apreciază că sunt importante în economia aprecierii 
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pericolului pe care inculpatul l-ar prezenta pentru ordinea publică prin lăsarea în 
libertate şi circumstanţele personale ale inculpatul, cu un trecut infracţional, potrivit 
fişei de cazier judiciar, acesta fiind sancţionat de două ori cu amendă administrativă 
pentru infracţiuni de violenţă şi furt, iar la data de 08.04.2013 s-a dispus punerea în 
mişcare a acţiunii penale în dosarul nr. 5137/P/2011 al Parchetului de pe lângă 
Judecătoria Medgidia pentru infracţiunea de furt calificat. 

Lăsarea inculpatului în libertate ar prezenta un pericol concret pentru ordinea 
publică si în raport de împrejurarea că o asemenea soluţie ar provoca reacţii negative, 
puternice, în cadrul opiniei publice care ar avea reprezentarea că organele care concură 
la înfăptuirea justiţiei nu acţionează cu suficientă fermitate pentru tragerea la 
răspundere penală a persoanelor învinuite de săvârşirea unei infracţiuni atât de grave 
precum este cea din prezenta cauză, încurajând şi alte persoane care s-ar afla în situaţii 
similare să comită acest gen de infracţiuni. 

Împotriva încheierii de şedinţă nr.105/11.10.2013, pronunţată de Tribunalul 
Constanţa în dosarul penal nr.8825/118/2013, a declarat recurs, în termen legal, 
inculpatul [...], solicitând admiterea recursului, casarea încheierii recurate, rejudecarea 
cauzei şi respingerea propunerii de arestare preventivă. În subsidiar, inculpatul a 
solicitat luarea măsurii obligării de a nu părăsi localitatea, motivele de recurs fiind 
expuse oral în faţa instanţei la termenul din data de 16.10.2013 şi menţionate în 
practicaua prezentei încheierii. 

Analizând legalitatea şi temeinicia hotărârii recurate, prin prisma criticilor 
formulate de recurentul-inculpat, precum şi din oficiu, conform art.3856 alin.3 Cod 
procedură penală, curtea apreciază că recursul formulat este nefondat. 

Prin rezoluţia Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa nr.1558/P/2013 din 
data de 10.10.2013 s-a dispus începerea urmăririi penale faţă de învinuitul [...] sub 
aspectul săvârşirii infracţiunii de viol, prevăzută de art.197 alin.1,3 Cod penal, cu 
aplicarea art.41 alin.2 Cod penal, constând în aceea că, în perioada 10.09.2013 -
09.10.2013, prin ameninţare cu un briceag, a întreţinut relaţii sexuale cu partea 
vătămată [...] în vârstă de 13 ani şi 5 luni. 

Prin ordonanţa din data de 11.10.2013 a Parchetului de pe lângă Tribunalul 
Constanta s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale faţă inculpatul [...] sub 
aspectul infracţiunii menţionate anterior. 
 Analizând incidenţa în cauză a dispoziţiilor legale ce reglementează arestarea 
preventivă, curtea reţine că, potrivit art.1491 alin.1 Cod procedură penală măsura 
arestării preventive a inculpatului poate fi luată în cursul urmăririi penale dacă sunt 
întrunite condiţiile prevăzute de art.143 Cod procedură penală privind existenţa 
indiciilor temeinice şi este incident cel puţin unul din cazurile prevăzute de art.148 
alin.1 Cod procedură penală, atunci când această măsură este în interesul urmării 
penale. 

În mod corect prima instanţă a apreciat îndeplinirea condiţiilor prevăzute de 
art.143 Cod procedură penală, care condiţionează luarea măsurii arestării preventive de 
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existenţa unor probe sau indicii temeinice că inculpatul a comis o faptă prevăzută de 
legea penală.  

Astfel, din probele administrate pe parcursul urmăririi penale rezultă indicii 
temeinice, în accepţiunea legală dată acestei noţiuni de art.681 Cod procedură penală şi 
art.5 paragraf 1 lit.c din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor 
fundamentale, care justifică presupunerea rezonabilă că inculpatul [...] ar fi săvârşit 
infracţiunea de viol în formă continuată, prevăzută de art.197 alin.1,3 Cod penal, cu 
aplicarea art.41 alin.2 Cod penal, constând în aceea că în perioada 10.09.2013-
09.10.2013, prin ameninţare cu un briceag, ar fi întreţinut relaţii sexuale cu partea 
vătămată [...] în vârstă de 13 ani şi 5 luni. 

În ceea ce priveşte apărarea inculpatului în sensul că raporturile sexuale au fost 
consimţite, în raport de declaraţiile părţii vătămate, starea părţii vătămate după ultima 
întâlnire cu inculpatul şi celelalte mijloace de probă evidenţiate anterior, Curtea reţine 
că aceasta nu poate fi primită, în cauză existând indicii temeinice cu privire la o 
eventuală constrângere prin ameninţate, exercitată de inculpat asupra părţii vătămate în 
vederea întreţinerii de relaţii sexuale. 
 În ceea ce priveşte temeiurile ce pot justifica luarea celei mai severe dintre 
măsurile preventive restrictive de libertate, apreciem, în acord cu opinia instanţei de 
fond, că în speţă este incident cazul prevăzut de art.148 lit.f Cod procedură penală, 
având în vedere regimul sancţionator corespunzător infracţiunii pentru care se 
efectuează urmărirea penală şi existenţa probelor certe că lăsarea în libertate a 
inculpatului prezintă pericol concret pentru ordinea publică.  
 La aprecierea condiţiei pericolului concret pentru ordinea publică trebuie avute 
în vedere mai multe aspecte, printre care natura şi gravitatea faptei de care este acuzat 
inculpatul, circumstanţele reale de comitere a presupusei fapte penale, urmările 
produse sau care s-ar fi putut produce, circumstanţele personale ale inculpatului. 
 Infracţiunea de viol, prevăzută de art.197 alin.1,3 Cod penal, pentru care este 
cercetat inculpatul [...], prezintă un grad deosebit de ridicat de pericol social, aducând 
atingere unora dintre cele mai importante valori sociale ocrotite de legea penală, 
respectiv libertatea sexuală, sănătatea, integritatea fizică şi psihică a persoanei.  
 Contextul în care se reţine comiterea presupusei fapte penale (inculpatul este 
bănuit că a întreţinut raporturi sexuale în mod repetat, prin constrângere, cu partea 
vătămată minoră, în vârstă de 13 ani şi 5 luni), urmarea imediat produsă (debutul vieţii 
sexuale în condiţii traumatizante), consecinţele grave şi de durată asupra stării fizice şi 
psihice a părţii vătămate, denotă o gravitate deosebită a faptei de a cărei comitere este 
suspectat inculpatul şi o periculozitate sporită a acestuia. 
  Toate acestea ilustrează pericolul real pentru ordinea publică pe care îl prezintă 
lăsarea în libertate a inculpatului, având în vedere şi impactul pe care îl are săvârşirea 
unei astfel de infracţiuni asupra opiniei publice, determinând o stare de nelinişte, 
rezonanţa socială negativă a faptei de care este acuzat inculpatul şi sentimentul de 
insecuritate socială pe care prezenţa acestuia l-ar crea în comunitate.  
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Chiar dacă din probele ce urmează a fi administrate în continuare, ar putea, 
eventual, să rezulte că raporturile sexuale au fost întreţinut de către inculpat cu 
consimţământul părţii vătămate minore (13 ani şi 5 luni), în condiţiile în care aceasta 
ar fi conştientizat asupra consecinţelor realizării unor acte sexuale, prezumtivele 
acţiuni ale inculpatului s-ar circumscrie dispoziţiilor art.198 alin.1 Cod penal, aceasta 
din urmă fiind de asemenea o infracţiune gravă sub aspectul valorii sociale ocrotite şi 
îndeplinind cerinţele prevăzute de art.148 alin.1 lit.f Cod procedură penală, sub 
aspectul limitelor speciale de pedeapsă. 
 Măsura arestării preventive respectă şi exigenţele art.5 paragraf 1 lit.c din 
Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, referitoare 
la cazurile ce pot justifica privarea de libertate a unei persoane suspectate de comiterea 
unei infracţiuni. 
 Într-o jurisprudenţă constantă, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a 
subliniat că uneori, prin deosebita lor gravitate şi prin reacţia publicului faţă de 
săvârşirea lor, anumite infracţiuni pot produce o tulburare socială, ce justifică detenţia 
provizorie pentru o perioadă de timp, necesară pentru apărarea ordinii publice, a 
drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, dar şi pentru desfăşurarea în bune condiţii a 
procesului penal. Instanţa europeană a mai statuat că existenţa unui pericol real de 
tulburare a ordinii publice în cazul eliberării celui în cauză constituie un motiv 
pertinent şi suficient pentru prelungirea detenţiei preventive (cauza Jiga contra 
României).  
 În consecinţă, întrucât măsura arestării preventive este singura de natură să 
asigure buna desfăşurare a procesului penal, în condiţiile în care urmărirea penală este 
în desfăşurare, criticile formulate de inculpat nu pot fi primite şi nu se constată 
neregularităţi ale încheierii recurate care să fie luate în considerare din oficiu, în baza 
art.38515 pct.1 lit.b Cod procedură penală se va respinge ca nefondat recursul formulat 
de recurentul-inculpat [...] împotriva încheierii de şedinţă nr.105/11.10.2013, 
pronunţată de Tribunalul Constanţa în dosarul penal nr.8825/118/2013. 
 În baza art.192 alin.2 Cod procedură penală va obliga recurentul-inculpat la 
plata sumei de 400 lei, cheltuieli judiciare avansate de stat. 

Încheierea penală nr. 87/P/16.10.2013 
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