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DDRREEPPTT  PPEENNAALL  
 
 
 

1. Infracţiuni contra siguranţei circulaţiei pe drumurile publice. 
Coexistenţa infracţiunilor. „Conducere pe drumurile publice a unui autovehicul 
de către o persoană care are o îmbibaţie alcoolică peste limita legală.”„Refuz, 
împotrivire sau sustragere a conducătorului unui autovehicul, de a se supune 
recoltării probelor biologice, în vederea stabilirii alcoolemiei ori a prezenţei de 
produse sau substanţe stupefiante ori medicamente cu efecte similare acestora.” 
 

Conţinutul diferit al celor două infracţiuni, prin trăsăturile constitutive caracteristice fiecăreia, lipsa 
vreunei dependenţe între ele, infracţiunea prev. de art.87 alin.(1) din OUG nr.195/2002 rep., presupunând ca 
element distinct o îmbibaţie alcoolică de 0,80 g/l alcool pur în sânge în momentul conducerii autoturismului, 
iar infracţiunea prev. de art.87 alin.(5) din OUG nr.195/2002 rep., necondiţionând existenţa faptei penale, de 
consumul de alcool, ci numai „opoziţia la recoltarea probelor biologice”, momentele diferite ale consumării, 
cea dintâi în timpul şofării pe drumurile publice, cea de-a doua ulterior, cu ocazia constatării şi cercetărilor 
în vederea calculării alcoolemiei, sunt elemente care conduc la concluzia posibilităţii coexistenţei celor două 
infracţiuni în concurs. 

 

                                                                O.U.G. nr. 195/2002, republicată 
                                                                             - art.87 alin.1 

                                                                                         - art.87 alin.5 
 

Prin sentinţa penală nr.13/P/29.01.2014, inculpatul [...] a fost condamnat, în baza art.87 alin. 
5 din OUG nr.195/2002, rep., la pedeapsa de 2 ani închisoare pentru infracţiunea de „refuz al 
conducătorului autovehiculului de a se supune recoltării de probe biologice în vederea stabilirii 
alcoolemiei” cu suspendarea  sub  supraveghere a executării conform art.861 cod penal din 1969, iar 
în baza art.11 pct.2 lit.a) – art.10 lit.”d” vechiul cod procedură penală, a fost achitat pentru 
infracţiunea de „conducere pe drumurile publice a unui autovehicul către o persoană care are o 
îmbibaţie alcoolică de peste 0,80 g/l alcool pur în sânge” prev. de art.87 alin.1 din OUG nr.195/2002 
rep. 

Pentru pronunţarea hotărârii Curtea a stabilit următoarele: 
I.Urmărirea penală 
Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa nr. 808/P/2012 din 11 

decembrie 2012, inculpatul [...] a fost trimis în judecată în stare de libertate pentru săvârşirea 
infracţiunilor de: 

- „conducere pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană care are o îmbibaţie 
alcoolică de 0,80 gr.%o alcool pur în sânge” prevăzută de art.87 alin.(1) din OUG nr.195/2002 
republicată; 

- „refuzul conducătorului unui autovehicul, de a se supune recoltării probelor biologice, în 
vederea stabilirii alcoolemiei” prevăzută de art.87 alin.(5) din OUG nr.195/2002 republicată; 

prin aceea că la data de 14.07.2012, a condus autoturismul marca Skoda Octavia cu numărul 
de înmatriculare [...] având în sânge o îmbibaţie alcoolică peste limita legală (alcoolemie de l,40 %o 
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şi respectiv l,30 %o), fiind depistat în trafic pe B-dul Alexandru Lăpuşneanu din Municipiul 
Constanţa - zona „Zodiac", producând un accident rutier în urma coliziunii cu autoturismul marca 
BMW cu numărul de înmatriculare [...] condus de către partea vătămată [...].  

Probele administrate în faza de urmărire penală sunt:procesul-verbal de constatare cu planşa 
foto aferentă şi schiţa, procesul-verbal de consemnare a refuzului de recoltare probe biologice, în 
vederea stabilirii alcoolemiei, din data de 14.07.2012, înscrisul de consemnare a concentraţiei de 
alcool pur în aerul expirat emis în urma testării cu aparatul etilotest marca Drager, seria 01039 - 
privind pe inculpat (1,44 mg/l), buletinele de examinare clinică, cererile de analiză şi procesele-
verbale de prelevare din data de 14.07.2012, privind determinarea gradului de intoxicaţie etilică a 
inculpatului [...], procesele-verbale din 14.07.2012 întocmite de către lucrătorii de poliţie judiciară 
din cadrul Serviciului Rutier Constanţa, buletinul de analiză toxicologică - alcoolemie nr.900-901 din 
17.07.2012; fişa UPU emisă de Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa, privind examinarea 
părţi vătămate [...], nr.19422/14.07.2012,  raportul de constatare medico-legală nr. 249/A1 
rutier/2012 din data de 30.07.2012 întocmit de către Serviciul Judeţean de Medicină Legală 
Constanţa, notele de constatare tehnică privind stabilirea stării tehnice şi a avariilor produse la 
autoturismele implicate în coliziune, adresa nr. … emisă de către Penitenciarul Poarta Albă la data de 
17.07.2012, declaraţiile martorei [...] (persoană vătămată), declaraţiile martorilor [...], [...], [...], 
declaraţiile inculpatului [...]. 

măsuri procesuale dispuse în cursul urmăririi penale 
Prin rezoluţia din data de 14 iulie 2012, ora 1230, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel 

Constanţa a dispus începerea urmăririi penale faţă de inculpatul [...] pentru săvârşirea infracţiunilor 
de: „conducere pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană care are o îmbibaţie 
alcoolică de peste 0,80 g/l alcool pur în sânge”, prevăzută de art.87 alin.1 din OUG nr.195/2002, 
rep.; „refuz, împotrivire ori sustragere a conducătorului unui autovehicul, de a se supune recoltării 
probelor biologice, în vederea stabilirii alcoolemiei ori a prezenţei de produse sau substanţe 
stupefiante ori a medicamentelor cu efecte similare acestora”, prevăzută de art.87 alin.5 din OUG nr. 
195/2002, republicată, „vătămare corporală din culpă”, prevăzută de art.184 alin.1 şi 3 din codul 
penal, cu aplicarea art.33 lit.a) din codul penal. 

În cursul urmăririi penale, inculpatul au fost asistat de către apărător ales. 
La data 20 noiembrie 2012, în prezenţa apărătorului ales, domnul avocat [...], procurorul a 

procedat la prezentarea materialului de urmărire penală, prilej cu care inculpatul a solicitat printr-o 
cerere administrarea unei probe ştiinţifice, în sensul recalculării alcoolemiei de către Laboratorul de 
Medicină Legală cu referire la cele două situaţii stabilite, 1,40 g alcool pur în sânge şi 1,30 g alcool 
pur în sânge, la o oră diferenţă de recoltare a probelor, cerere ce a fost respinsă prin rezoluţia 
procurorului. 

 
II. Judecata  
fondul cauzei (analiza probelor şi elementelor de fapt, fapta reţinută în sarcina inculpaţilor) 
procedura în faţa instanţei 
Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa nr. 808/P/2012 din 

11.12.2012, a fost sesizată Curtea de Apel Constanţa, cauza formând obiectul dosarului 
nr.1455/36/2012. 

În şedinţa de judecată din data de 14.02.13, conform art.322 cod procedură penală, s-a dat 
citire actului de sesizare al instanţei, inculpatul [...] precizând că solicită aplicarea procedurii de drept 
comun, nu în condiţiile art.3201 cod procedură penală. 

Pe parcursul judecăţii au fost administrate următoarele mijloace de probă : audierea 
inculpatului (susţinerile sale fiind consemnate în procesul-verbal din 14.02.13), declaraţiile 
martorilor din lucrări [...], [...], [...], [...], declaraţiile martorului în apărare [...], înscrisuri în 
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circumstanţiere şi raportul de expertiza medico-legală nr.927/i/2013 privind interpretarea retroactivă 
a alcoolemiei. 

În fapt şi în drept 
Pe baza probelor administrate în cursul urmăririi penale şi judecăţii, instanţa constată 

următoarea situaţie de fapt:  
La data de 14.07.2012, inculpatul [...] a consumat băuturi alcoolice după care a condus 

autoturismul marca Skoda Octavia cu numărul de înmatriculare [...] din staţiunea Mamaia la 
Constanţa, producând un accident rutier pe B-dul Alexandru Lăpuşneanu din Municipiul Constanţa - 
zona „Zodiac" în urma coliziunii cu autoturismul marca BMW cu numărul de înmatriculare [...] 
condus de către martora [...]. Sosind la faţa locului, agenţii de poliţie au procedat la testarea 
conducătorilor auto cu aparatul de tip Drager. În urma testării, inculpatul a prezentat valoarea de 1,44 
mg/l alcool pur în aerul expirat. Astfel, conform procedurilor, inculpatul a fost condus la Spitalul 
Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa în vederea recoltării de probe biologice pentru stabilirea 
îmbibaţiei alcoolice în sânge. Dar, potrivit procesului-verbal întocmit la data de 14.07.2012 de către 
agentul de poliţie din cadrul Serviciului Rutier Constanţa, la sediul Spitalului Clinic Judeţean de 
Urgenţă Constanţa, în prezenţa medicului de gardă [...] şi a martorului asistent [...], la solicitarea 
expresă, inculpatul [...] a refuzat să i se recolteze probe de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei 
motivând că „îi era teamă de seringi”. 

Ulterior, după mai mult de 3 ore de la depistarea în trafic, cu acordul procurorului (rezoluţia 
nr.808/P/2012 din 14.07.12, din dosarul de urmărire penală), inculpatul s-a supus recoltării a 2 probe 
de sânge şi urină. Conform Buletinelor de analiză toxicologică alcoolemie nr.900-901/17.07.2012 
emise de către Serviciul Judeţean de Medicină Legală Constanţa, au rezultat 1,40 gr.%o alcoolemie 
în sânge (proba I, recoltată la 1210) şi 1,30 gr.%o alcoolemie în sânge (proba II, recoltată la 1330). Din 
raportul de expertiză medico-legală nr.927/i/2013, înregistrat cu nr.A12/3352/2013 din 29.04.13, 
privind interpretarea retroactivă a alcoolemiei de către Comisia de specialitate din cadrul INML 
„Mina Minovici” Bucureşti, pe baza corelării teoretice a alcoolemiilor stabilite prin mijloace tehnice 
(aparatul de tip Drager), analize de laborator a sângelui recoltat de la inculpat (buletinelor de analiză 
toxicologică alcoolemie nr. 900-901/17.07.2012) şi cu cea din calculul teoretic al consumului 
declarat, a rezultat că la „data de 14.07.2012, la ora 08.13, inculpatul [...] ar fi avut o alcoolemie 
teoretică în creştere de cca. 0,45 %o”. 

 
încadrarea juridică;legislaţia aplicabilă  
Art.87 alin.(1) din OUG nr.195/2002 rep. - infracţiunea de „conducere pe drumurile publice a unui 

autovehicul de către o persoană care are o îmbibaţie alcoolică de 0,80 g/l alcool pur în sânge”; 
Art.87 alin.(5) din OUG nr.195/2002 rep. – infracţiunea de „refuz, împotrivire ori sustragere a 

conducătorului unui autovehicul, de a se supune recoltării probelor biologice, în vederea stabilirii alcoolemiei 
ori a prezenţei de produse sau substanţe stupefiante, ori a medicamentelor cu efecte similare acestora. 

Conţinutul diferit al celor 2 infracţiuni, prin trăsăturile constitutive caracteristice fiecăreia, 
lipsa vreunei dependenţe între ele, infracţiunea prevăzută de art.87 alin.(1) din OUG nr.195/2002 
republicată, presupunând ca element distinct o îmbibaţie alcoolică de 0,80 g/l alcool pur în sânge în 
momentul conducerii autoturismului, iar infracţiunea prevăzută de art.87 alin.(5) din OUG 
nr.195/2002, republicată, necondiţionând existenţa faptei penale, de consumul de alcool, ci numai 
„opoziţia la recoltarea probelor biologice”, momentele diferite ale consumării, cea dintâi în timpul 
şofării pe drumurile publice, cea de-a doua ulterior, cu ocazia constatării şi cercetărilor în vederea 
calculării alcoolemiei, sunt elemente care conduc la concluzia posibilităţii coexistenţei celor două 
infracţiuni în concurs şi angajarea răspunderii penale pentru amândouă.  

Astfel, raportat la conţinutul constitutiv al infracţiunilor, fapta inculpatului [...] de a refuza să 
se supună recoltării probelor biologice pentru stabilirea alcoolemiei, urmare a conducerii 
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autoturismului la data de 14.07.12, pe raza municipiului Constanţa, întruneşte elementele constitutive 
ale infracţiunii de „refuz de a se supune recoltării probelor biologice în vederea stabilirii 
alcoolemiei” prev. de art.87 alin.(5) din OUG nr.195/2002 republicată. 

Apărarea inculpatului „cum că ar fi fost de acord să i se recolteze sânge în scopul 
determinării alcoolemiei” este înlăturată de procesul-verbal de consemnare a refuzului exprimat de 
către inculpatul fără echivoc de recoltare probe biologice, în vederea stabilirii alcoolemiei, din data 
de 14.07.2012, declaraţiile martorilor [...], [...] care au precizat că iniţial, inculpatul a cooperat, dar în 
cele din urmă cu toate insistenţele, a respins supunerea la recoltarea de probe biologice. Infracţiunea 
de „refuz de a se supune recoltării probelor biologice” are consumare instantanee aşa încât revenirea 
asupra refuzului consemnat în procesul-verbal nu mai are relevanţă cu privire la existenţa infracţiunii 
care s-a comis în momentul în care inculpatul „a spus nu” şi, în fapt, şi-a şi manifestat conduita 
negativă, nepermiţând asistentei/medicului să procedeze la recoltarea probelor. Împrejurarea că la 
peste 3 ore de la conducerea autoturismului şi consemnarea refuzului, inculpatul s-a supus recoltării 
probelor biologice nu înlătura caracterul penal al faptei prev. de art.87 alin.(5) din OUG nr.195/2002 
republicată şi, pe cale de consecinţă, nici răspunderea penală pentru aceasta. Nici susţinerea că „i-ar 
fi fost teamă de seringi” nu este dovedită şi nu este credibilă ţinând seama de circumstanţele 
personale inculpatului-aflat la vârsta maturităţii, absolvent de studii universitare şi postuniversitare, 
cu atribuţii de instruire a persoanelor cu comportament antisocial. 

Conducerea autoturismului sub influenţa alcoolului, pe drumuri publice cu trafic intens, fiind 
în plină vară, producerea unui eveniment rutier sunt împrejurări care evidenţiază pericolul social 
concret specific infracţiunii conform art.18 cod penal pentru fapta prev. de art.87 alin.(5) din OUG 
nr.195/2002 rep., nefiind aplicabile dispoziţiile art.181 cod penal. 

În concluzie, apărările formulate de către inculpat cu privire la infracţiunea de „refuz de a se 
supune recoltării probelor biologice în vederea stabilirii alcoolemiei” sunt neîntemeiate, probele 
administrate, anterior examinate şi evaluate, dovedesc cu certitudine existenţa faptei, vinovăţia 
inculpatului şi pericolul social concret al infracţiunii, impunându-se condamnarea inculpatului pentru 
infracţiunea prev. de art.87 alin.(5) din OUG nr.195/2002 republicată. 

Referitor la fapta prev. de art.87 alin.(1) din OUG nr.195/2002 republicată, existenţa 
infracţiunii presupune conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană care 
are o îmbibaţie alcoolică de 0,80 g/l alcool pur în sânge sau mai mare, în cauză, inculpatul a condus 
autoturismul pe drumuri publice, sub influenţa alcoolului, dar cu o îmbibaţie alcoolică de cca. 0,45 
%o g/l alcool pur în sânge conform raportului de expertiză medico-legală nr.927/i/2013, înregistrat 
cu nr…./2013 din 29.04.13, privind interpretarea retroactivă a alcoolemiei de către Comisia de 
specialitate din cadrul INML „Mina Minovici” Bucureşti, pe baza corelării teoretice a alcoolemiilor 
stabilite prin mijloace tehnice (aparatul de tip Drager), analize de laborator a sângelui recoltat de la 
inculpat (buletinelor de analiză toxicologică alcoolemie nr.900-901/17.07.2012) şi cu cea din 
calculul teoretic al consumului declarat;consumul a fost dovedit de declaraţiile inculpatului 
coroborate cu declaraţiile martorului [...] şi „lista meniu” emisă de S.C.”[...]” SA Mamaia, hotel [...].  

Deşi, acuzarea a solicitat înlăturarea acestor declaraţii, cererea nu este admisibilă deoarece nu 
s-a făcut dovada că „meniul indicat pe internet” (şi în care nu s-ar fi regăsit sarmalele) se referea la 
acelaşi eveniment şi, în caz afirmativ, că bucătăria restaurantului nu avea produsele consumate de 
inculpat în condiţiile în care este de notorietate gama mai diversificată în sezonul de vară al localului 
„[...]” din Mamaia. Buletinele de analiză toxicologică alcoolemie nr.900-901/17.07.2012 emise de 
către Serviciul Judeţean de Medicină Legală Constanţa confirmă susţinerile acuzării că inculpatul a 
avut o alcoolemie de 1,40 gr.%o în sânge (proba I, recoltată la 1210) şi de 1,30 gr.%o în sânge (proba 
II, recoltată la 1330) ulterior, cu mult de la  momentul conducerii autoturismului pe drumurile 
publice, însă aceste probe nu demonstrează alcoolemia în timpul comiterii faptei. Concluzionând, 
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cum potrivit raportului de expertiză medico-legală nr. 927/i/2013, gradul de alcoolemie prezentat de 
inculpat la momentul şofării este sub limita admisă de lege, lipseşte unul din elementele constitutive 
ale laturii obiective a infracţiunii prev. de art.87 alin.(1) din OUG nr.195/2002 rep. motiv pentru 
care, în baza art.11 pct.2 lit.a) – art.10 lit.”d” cod procedură penală, achită pe inculpat pentru 
infracţiunea de „conducere pe drumurile publice a unui autovehicul către o persoană care are o 
îmbibaţie alcoolică de peste 0,80 g/l alcool pur în sânge”, şi se va dispune achitarea inculpatului. 

 
individualizarea pedepselor 
 
a) principale 
Prin urmare, constatându-se existenţa faptei penale de „refuz de a se supune recoltării 

probelor biologice în vederea stabilirii alcoolemiei” săvârşită cu intenţie de inculpatul [...] se va 
proceda la condamnarea acestuia. 

În consecinţă, pentru individualizarea pedepsei, criteriile prevăzute de art.72 cod penal, 
circumstanţele personale inculpatului. 

Şi anume, raportat la criteriile de individualizare printre care pericolul social ridicat al faptei 
dat de circumstanţele reale ale comiterii acesteia, opunerea manifestată la recoltarea probelor 
biologice pentru stabilirea alcoolemiei urmare conducerii pe drumurile publice a autoturismului sub 
influenţa alcoolului, lezării relaţiilor sociale referitoare la siguranţa circulaţiei pe drumurile publice 
producând un accident rutier, pentru a împiedica determinarea alcoolemiei cu certitudine în 
momentul comiterii faptei, pedeapsa închisorii este de natură să asigure prevenţia generală, 
reeducarea inculpatului, evitarea temporară a pericolului pentru siguranţa circulaţiei rutiere, pentru a 
răspunde sentimentelor de indignare, frustrare a opiniei publice, reacţiei extrem de negative din 
partea societăţii civile în cazul unor asemenea fapte; la stabilirea cuantumului orientat spre minimul 
prevăzut de textul incriminator se ţine seama şi de circumstanţele personale - în vârstă de 40 ani, cu 
familie organizată, apreciat pozitiv la locul de muncă. 

Însă, referitor la modalitatea de executare, circumstanţele personale ale inculpatului (matur, 
evoluţie pozitivă în carieră, angajare în muncă cu caracter stabil, cu locuinţă statornică, are o familie 
organizată, un copil minor în întreţinere), concluziile referatului de evaluare potrivit cărora „are 
perspective reale de reintegrare socială” determină convingerea că reeducarea sa se poate realiza fără 
executare, cu suspendare sub supraveghere în condiţiile art.861 cod penal, sub un control exercitat de 
către autorităţi prin Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Constanţa limitat în timp; 
conform art.862 cod penal, s-a fixat termenul de încercare prin adăugare la intervalul de 2 ani a 
cuantumului pedepsei aplicată, iar în baza art.863 cod penal, pe durata termenului de încercare, 
inculpatul se supune măsurilor de supraveghere. 

În baza art.359 cod procedură penală, s-a atras atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art.864 
rap. la art.83 cod penal privind revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere, în cazul 
săvârşirii unei noi infracţiuni în cursul termenului de încercare, precum şi în cazul neîndeplinirii cu 
rea – credinţă a măsurilor de supraveghere prevăzute de lege. 

 
b) accesorii 
În baza art.71 alin.(2) cod penal, se interzice inculpatului exerciţiul drepturilor prev. de 

art.64 alin.1 lit.a ( teza a II-a ), b) cod penal. 
În baza art.71 alin.(5) cod penal, se suspendă executarea pedepselor accesorii pe durata 

suspendării executării pedepsei închisorii. 
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cheltuieli judiciare 
Conform art.191 cod procedură penală, inculpatul [...] a fost obligat la plata sumei de 2000 lei 

cheltuieli judiciare către stat; din cuantumul cheltuielilor judiciare, suma de 520 lei a fost achitată de 
către inculpat, reprezentând onorariului expertizei medico-legale privind interpretarea retroactivă a 
alcoolemiei. 

Sentinţa penală nr. 13/P/29.01.2014 
Judecător redactor Adriana Ispas 

 
          2. Apel. Infracțiunea de „conducerea pe drumurile publice a unui 
autovehicul fără a poseda permis de conducere" prevăzută de aplicarea legii 
penale mai favorabile. Neagravarea situației în propria cale de atac. 

 
Pedeapsa stabilită de către instanţa de fond în temeiul art.5 cod penal, prin raportare la dispoziţiile 

mai blânde, atât din legea veche cât şi din cea noua cu privire la recidivă, nu mai poate fi modificată în 
apelul inculpatului întrucât s-ar încălca principiul neagravării situaţiei în propria cale de atac. 

 
Art.421 Cod procedură penală 
Art.418 Cod procedură penală  

Art.86 alin.l din O.U.G. nr.195/2002 rep.  
Art.335 alin.l din noul Cod penal  

Art.5 din Codul penal 
 

Prin sentinţa penală nr.234 din data de 13.03.2014, pronunţată în dosarul nr. 14271/212/2013, 
Judecătoria Constanţa a schimbat, în baza art.386 cod procedură penală, încadrarea juridică a faptei 
din infracţiunea de „conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul fără a poseda permis de 
conducere" prevăzută de art.86 alin.l din O.U.G. nr. 195/2002 rep. cu aplic, art.37 lit.b cod penal din 
1968 în infracţiunea de „conducerea unui vehicul fără permis de conducere faptă prevăzută" de 
art.335 alin.l din noul cod penal cu aplic, art.37 lit.b cod penal din 1968 cu aplicarea art.5 cod penal 
şi 1-a condamnat pe inculpatul [...] la pedeapsa 1 (unu) an închisoare. 

Pe baza probelor administrate în cursul urmăririi penale şi cercetării judecătoreşti, instanţa de 
fond a reţinut în fapt că la data de 15.05.2012, inculpatul [...] a condus pe drumurile publice 
autoturismul marca Renault Scenic, cu nr. de înmatriculare [...], fără a poseda permis de conducere. 

Sub aspectul încadrării juridice, s-a apreciat că s-a impus schimbarea încadrării în infracţiunea 
prev. de art.335 alin.l cod penal cu aplicarea art.3 şi art.5 cod penal. 

Împotriva hotărârii de condamnare, în termenul legal, inculpatul [...] a declarat apel solicitând 
achitarea în temeiul dispoziţiilor art.181 cod penal vechi, aceasta fiind legea mai favorabilă, iar în 
subsidiar diminuarea cuantumului pedepsei aplicate.  

Aprecierea Curţii 
Examinând legalitatea şi temeinicia hotărârii atacate, prin prisma criticilor formulate de 

apelantul inculpat şi din oficiu în limitele art.417 cod procedură penală, Curtea a constatat apelul 
nefondat pentru considerentele expuse în continuare. 

Conform art.396 alin.(2) cod procedură penală, instanţa pronunţă condamnarea când constată 
existenţa faptei, că aceasta constituie infracţiune şi a fost săvârşită de inculpat; dar, potrivit art.97, 
art.99 şi art.103 alin.(2) 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. 
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În cauză, inculpatul [...] a dispus de timpul şi înlesnirile necesare pregătirii apărării, a 
beneficiat de asistenţă juridică calificată la fond şi în apel-asigurată de către dl. av. [...] şi a avut 
efectiv posibilitatea administrării pe parcursul procesului, în şedinţe publice, atât a probelor acuzării - 
înscrisuri, martori cât şi a probelor apărării - audierea sa, respectându-i-se garanţiile şi drepturile 
procesuale; în apel, Curtea a lua act de poziţia inculpatului de a uza de dreptul la tăcere. 

Sub aspectul acţiunii penale, pe baza probelor administrate în condiţii de legalitate - 
procesul verbal de constatare, adresa S.P.C.R.P.C.Î.V. Constanţa nr. 25958/18.05.2012, declaraţiile 
martorului [...], declaraţiile inculpatului, a rezultat că la data de 15.05.2012, inculpatul [...] a condus 
pe drumurile publice  autoturismul marca Renault Scenic, cu nr. de înmatriculare [...], fără a poseda 
permis de conducere, faptă care întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii prev. de art.335 
alin.1 cod penal cu aplicarea art.37 lit.b) cod penal din 1969, schimbându-se încadrarea juridică din 
infracţiunea prev. de art.86 alin.(l) din O.U.G. nr. 195/2002 republicată cu aplicarea art.37 lit.b) cod 
penal din 1969 şi art.5 cod penal. 

Într-adevăr, potrivit legii vechi - cod penal din 1969, pentru tragerea la răspundere penală, 
fapta prevăzută de legea penală săvârşită cu vinovăţie trebuie să prezinte şi pericolul social concret al 
infracţiunii. În cauză, în raport de criteriile prev. de art.181 cod penal din 1969, respectiv de 
împrejurările comiterii faptei - conducerea autoturismului fără a poseda cunoştinţele şi abilităţile 
necesare, până a fost descoperit de agenţii de poliţie, în stare de recidivă, sunt împrejurări care 
evidenţiază pericolul social concret al infracţiunii conform art.18 cod penal, nefiind aplicabile 
prevederile art.181 cod penal din 1969. 

Raportat la regimul sancţionator, este mai favorabilă legea penală veche. 
Insă, pedeapsa stabilită de către instanţa de fond în temeiul art.5 cod penal, prin raportare la 

dispoziţiile mai blânde, atât din legea veche cât şi din cea noua cu privire la recidivă, nu mai poate fi 
modificată în apelul inculpatului întrucât s-ar încălca principiul neagravării situaţiei în propria cale 
de atac. 

Referitor la individualizarea pedepsei, potrivit criteriilor prev. de art.74 cod penal printre 
care şi gravitatea faptei, dată de conducerea pe dinamurile publice a autoturismului deşi nu avea 
permis de conducere pentru nicio categorie de vehicul, la o oră şi într-o zonă cu trafic rutier ridicat, 
lezarea relaţiilor sociale referitoare la siguranţa circulaţiei pe drumurile publice, conducând  
autoturismul până a fost oprit de agenţii de poliţie, pedeapsa de 1 an închisoare este suficientă şi de 
natură să asigure prevenţia generală, reeducarea inculpatului, evitarea temporară a pericolului pentru 
siguranţa circulaţiei rutiere; la determinarea cuantumului, a modalităţii de executare se are în vedere 
şi atitudinea procesuală de recunoaştere a vinovăţiei de către inculpat, chiar dacă nu a recurs la 
procedura simplificată conform art.3201 cod procedură penală din 1969 (actualul art.396 alin.(10) 
cod procedură penală) numai pe baza probelor administrate în cursul urmăririi penale. 

Cum, de la pronunţarea hotărârii, nu au apărut date care să atenueze periculozitatea faptei sau 
inculpatului, nu se impune reindividualizarea pedepsei în sensul reducerii cuantumului pedepsei sau 
modificării modalităţii de executare, şi cu atât mai puţin până la înlăturarea răspunderii penale. 

Prin urmare, în lipsa vreunui caz de nulitate a hotărârii atacate şi a netemeiniciei criticilor 
formulate, apelul a fost respins, în baza art.421 pct.l lit.b) cod procedură penală, ca nefondat. 

Decizia penală nr. 604/P/02.10.2014 
Judecător redactor Adriana Ispas 
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          3. Concurs de infracţiuni. Conducere pe drumurile publice a unui 
autovehicul de către o persoană care are dreptul de a conduce suspendat şi cu o 
îmbibaţie alcoolică mai mare de 8,80 mg/l alcool pur în sânge. Aplicarea legii 
penale vechi în vigoare la data comiterii infracţiunilor. 

 
Pentru stabilirea legii penale mai blânde, analizând comparativ, pe de o parte, conţinuturile 

constitutive ale infracţiunilor din actul vechi cu cele din noul cod penal, rezultă faptul că condiţiile de 
incriminare prevăzute de noul cod penal lărgesc sfera subiecţilor activi de la conducătorii de autovehicule la 
cei de vehicule. 

Pe de altă parte, în ceea ce priveşte limitele de pedeapsă, codul penal actual le reduce, însă aplicarea 
pedepselor în condiţiile concursului de infracţiuni atrage un regim sancţionator mai aspru, inculpatul 
săvârşind faptele mai înainte de a fi condamnat definitiv pentru vreuna dintre ele; în baza art.38 - art.39 
alin.(1) lit.b) din codul penal actual, în cazul concursului de infracţiuni, se adaugă aritmetic la cuantumul 
pedepsei rezultante şi un spor de 1/3 din totalul celorlalte pedepse stabilite. 

În concluzie, este mai favorabilă aplicarea legii penale vechi în vigoare la data comiterii 
infracţiunilor de către inculpat, nejustificându-se schimbarea încadrării juridice pentru fapta prev. de art.87 
alin.1 din O.U.G. nr.195/2002, republicată, nefiind aplicabile dispoziţiile art.336 alin.1 cod penal pentru care 
inculpatul a fost condamnat în primă instanţă. 

 
Art.86 alin.2 din O.U.G. nr.195/2002, republicată 
Art.87 alin.1 din O.U.G. nr.195/2002, republicată 

Art.33 lit.a cod penal 1969 
Art.861 cod penal 

Sesizarea Curţii 
Parchetul de pe lângă Judecătoria Medgidia a declarat apel împotriva sentinţei penale nr.1847 

din data de 20 mai 2014, pronunţată de  Judecătoria Medgidia, în dosarul penal nr.465/256/2014. 
date privind identitatea părţilor 
[...], inculpate. 
circumstanţele cauzei 
I. Urmărirea penală 
obiectul inculpării şi încadrarea juridică a faptei 
Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Medgidia nr.4170/P/2012 din 

15.01.2014, s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi trimiterea în judecată a inculpatului [...] 
pentru infracţiunile de „conducere pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană care 
are dreptul de a conduce suspendat” prev. de art.86 alin.2 din O.U.G. nr.195/2002, republicată şi de 
„conducere pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană având în sânge o îmbibaţie 
alcoolică mai mare de 8,80 mg/l alcool pur în sânge” prev. de art.87 alin.1 din O.U.G. nr.195/2002, 
republicată, prev. de art.33 lit.a cod penal 1969 prin aceea că în noaptea de 18/19.08.2012, în jurul 
orei 23,30, având dreptul de a conduce suspendat, a condus autoturismul marca Dacia Logan cu 
numărul de înmatriculare [...] pe strada [...], comuna Adamclisi şi având în sânge o îmbibaţie 
alcoolică de 2,40 mg/l alcool pur în aerul expirat. 

II.Judecata în primă instanţă  
procedura în faţa instanţei de fond 
Pe rolul Judecătoriei Medgidia, cauza a fost înregistrată sub nr.465/256/2014 din 21.01.2014.  
Prin încheierea din 8 aprilie 2014, judecătorul de cameră preliminară, a constatat, în baza 

art.346 alin.2 şi 6 Cod procedură penală rap. la art.342 Cod procedură penală, că Judecătoria 
Medgidia este competentă material, după calitatea persoanei şi teritorial, precum şi legalitatea 
sesizării instanţei, respectiv legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire 
penală şi a dispus începerea judecăţii cauzei. 
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La termenul de judecată din 13 mai 2014, prezent personal în instanţă, inculpatul [...] a 
solicitat ca judecarea cauzei în condiţiile prevăzute de art.374 alin.4 Cod procedură penală rap. la 
art.375 Cod procedură penală, declarând că recunoaşte în totalitate faptele reţinute în sarcina sa. 

hotărârea primei instanţe 
Prin sentinţa penală nr.1847 din data de 20 mai 2014, pronunţată în dosarul penal 

nr.465/256/2014, Judecătoria Medgidia a hotărât: 
„În baza art.386 Cod procedură penală şi art.5 Cod penal; 
Schimbă încadrarea juridică dată faptei pentru care inculpatul [...] a fost trimis în judecată 

prin rechizitoriul nr.4170/P/2012 din 15.01.2014 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Medgidia din 
conducere pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană având în sânge o îmbibaţie 
alcoolică mai mare de 8,80 mg/l alcool pur în sânge prev. de art. 87 alin.1 din O.U.G. nr.195/2002, 
republicată, în infracţiunea de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul pentru care legea 
prevede obligativitatea deţinerii permisului de conducere de către o persoană care la momentul 
prelevării mostrelor biologice are o îmbibaţie alcoolică de peste 0,80 g/l alcool pur în sânge prev. 
de art. 336 alin.1 Cod penal. 

În baza art. 86 alin.2 din O.U.G. nr.195/2002, republicată, cu aplicarea art.396 alin.10 Cod 
procedură penală, pentru infracţiunea de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul de către 
o persoană care are dreptul de a conduce suspendat; 

Condamnă pe inculpatul [...], fără antecedente penale – la pedeapsa de 6 (şase) luni 
închisoare. 

Face aplicarea dispoziţiilor art.71 alin.1 Cod penal din 1969 în referire la dispoziţiile art.64 
alin.1 lit.a teza a II a şi lit. b Cod penal din 1969. 

În baza art. 336 alin.1 Cod penal, cu aplicarea art.396 alin.10 Cod procedură penală, pentru 
infracţiunea de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul pentru care legea prevede 
obligativitatea deţinerii permisului de conducere de către o persoană care la momentul prelevării 
mostrelor biologice are o îmbibaţie alcoolică de peste 0,80 g/l alcool pur în sânge; 

Condamnă pe acelaşi inculpat la pedeapsa de 1 (un) an închisoare. 
În baza art.33 lit.a şi 34 lit.b Cod penal din 1969 cu aplicarea art.10 din Legea nr.287/2013; 
Aplică inculpatului [...] pedeapsa cea mai grea de 1 (un) an închisoare. 
Face aplicarea dispoziţiilor art.71 alin.1 Cod penal din 1969 în referire la dispoziţiile art.64 

alin.1 lit.a teza a II a şi lit. b Cod penal din 1969; 
În baza art.81 şi 82 Cod penal din 1969; 
Suspendă condiţionat executarea pedepsei de 1 an închisoare aplicată inculpatului [...] pe 

durata unui termen de încercare de 3 ani compus din cuantumul pedepsei închisorii la care se adaugă 
un interval de timp de 2 ani. 

În baza art.71 alin. ultim Cod penal din 1969; 
Suspendă executarea pedepsei accesorii pe durata suspendării executării pedepsei închisorii. 
 Face aplicarea art. 359 Cod procedură penală 1969 în referire la art. 83 şi art.84 Cod penal 

1969. 
În baza art.274 alin.1 Cod procedură penală; 
Obligă pe inculpat către stat la plata sumei de 300 lei cu titlul de cheltuieli judiciare. 
Face aplicarea art.407 alin.1 Cod procedură penală.” 
Pe baza probelor administrate în cursul urmăririi penale şi însuşite de către inculpat, instanţa 

a stabilit următoarea situaţie de fapt: 
La data de 18.08.2012, în jurul orei 21:00, inculpatul s-a deplasat la domiciliul unei 

cunoştinţe din comuna Adamclisi, la care se afla autoturismul inculpatului în vederea efectuării unor 
reparaţii. În intervalul 23:05 - 23:25, inculpatul a consumat aproximativ 400 ml de palincă, după 
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care, în jurul orei 23:30, s-a urcat la volanul autoturismului marca Dacia Logan cu numărul de 
înmatriculare [...] pe care l-a pus în circulaţie pe drumurile publice. 

Pe strada [...] din comuna Adamclisi, judeţul Constanţa, inculpatul a fost oprit de organele de 
poliţie şi testat cu aparatul alcooltest, rezultând o valoare de 1,17 mg/l alcool pur în aerul expirat.  

 Pentru aceste motive, inculpatul [...] a fost transportat la Spitalul Municipal Medgidia unde i-
a fost recoltată o probă de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei, prelevarea celei de-a doua probe 
fiind refuzată de către inculpat. 

Potrivit adresei Serviciului Rutier din cadrul I.P.J. Constanţa, la data de 18.08.2012, 
inculpatul [...] avea dreptul de a conduce suspendat deoarece la data de 21.11.2008 fusese depistat 
încălcând dispoziţiile art.87 alin.1 din O.U.G. nr. 195/2002. 

Conform bonului aparatului Drager din 18.08.2012, ora 23:33, la momentul testării inculpatul 
prezenta o valoare de 1,17 mg/l alcool pur în aerul expirat. 

Din buletinul de analiză toxicologică - alcoolemie nr.1063/A12/22.08.2012, rezultă că prima 
proba de sânge, prelevată la ora 00:35, prezenta o valoare de 2,40 mg/l alcool pur în sânge. 

Încadrarea juridică: 
Faptele inculpatului [...] constând în aceea că în noaptea de 18/19.08.2012, în jurul orei 

23,30, având dreptul de a conduce suspendat, a condus autoturismul marca Dacia Logan cu numărul 
de înmatriculare [...] pe strada [...], comuna Adamclisi şi având în sânge o îmbibaţie alcoolică de 
2,40 mg/l alcool pur în aerul expirat întrunesc elementele constitutive ale infracţiunilor de 
„conducere pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană care are dreptul de a 
conduce suspendat” prev. de art.86 alin.2 din O.U.G. nr.195/2002, republicată şi de „conducere pe 
drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană având în sânge o îmbibaţie alcoolică mai 
mare de 8,80 mg/l alcool pur în sânge” prev. de art.87 alin.1 din O.U.G. nr.195/2002, republicată, 
prev. de art.33 lit.a Cod penal 1969. 

 Sub aspectul legii penale aplicabile, conform art.10 Cod penal din 1969, „Legea penală se 
aplică infracţiunilor săvârşite în timpul cât ea este în vigoare.” 

Observând dispoziţiile art.363 Cod penal din 1969 şi ale art.247 - art.250 din Legea 
nr.187/2012, infracţiunile judecate în prezenta cauză au fost comise sub imperiul Codului penal din 
1969 (Legea nr.15/1968, rep.) astfel încât acest act normativ le va guverna sub aspectul calificării şi 
regimului juridice. 

Potrivit art.5 alin.1 Cod penal, „În cazul în care de la săvârşirea infracţiunii până la 
judecarea definitivă a cauzei au intervenit una sau mai multe legi penale, se aplică legea mai 
favorabilă”, iar potrivit art.12 alin.1 din Legea nr.187/2012 „În cazul succesiunii de legi penale 
intervenite până la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare, pedepsele accesorii şi 
complementare se aplică potrivit legii care a fost identificată ca lege mai favorabilă în raport cu 
infracţiunea comisă.” 

La data de 01.02.2014 a intrat în vigoare Legea nr. 286/2009 privind Noul Cod penal. 
Faţă de dispoziţiile art.246 - art.247 din Lg. nr.187/2012, infracţiunea pentru care inculpatul a 

fost trimis în judecată, fiind comisă anterior intrării în vigoare a actualei reglementări penale, va fi 
guvernată de Codul penal din 1969 (Legea nr. 15/1968, rep.), cu excepţia dispoziţiilor penale din 
noua lege mai favorabile inculpatului. 

Potrivit art.86 alin.2 din O.U.G. nr.195/2002, republicată, reglementarea pentru 
infracţiunea de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană care are 
dreptul de a conduce suspendat este următoarea „Conducerea pe drumurile publice a unui 
autovehicul sau tramvai de către o persoană al cărei permis de conducere este necorespunzător 
categoriei din care face parte vehiculul respectiv sau al cărei permis i-a fost retras sau anulat ori 
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căreia exercitarea dreptului de a conduce i-a fost suspendată sau care nu are dreptul de a conduce 
autovehicule în România se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.” 

 Conform actualei reglementări a Codului penal, respectiv art.335 alin.2 Cod penal, 
”Conducerea pe drumurile publice a unui vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deţinerii 
permisului de conducere de către o persoană al cărei permis de conducere este necorespunzător 
categoriei sau subcategoriei din care face parte vehiculul respectiv ori al cărei permis i-a fost retras 
sau anulat ori căreia exercitarea dreptului de a conduce i-a fost suspendată sau care nu are dreptul 
de a conduce autovehicule în România se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu 
amendă.” 

Sub aspectul tratamentului sancţionator, pentru această infracţiune, se constată că nu au 
intervenit modificări, limitele de pedeapsă prevăzute de lege fiind acelaşi, astfel că se va menţine 
încadrarea juridică a faptei. 

Potrivit prevederilor art.87 alin.1 din O.U.G. nr.195/2002, republicată, ”Conducerea pe 
drumurile publice a unui autovehicul sau tramvai de către o persoană care are o îmbibaţie alcoolică 
de peste 0,80 g/l alcool pur în sânge se pedepseşte cu închisoare de la unu la 5 ani.” 

În actuala reglementarea penală, fapta inculpatului întruneşte elementele constitutive a 
infracţiunii de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul pentru care legea prevede 
obligativitatea deţinerii permisului de conducere de către o persoană care la momentul prelevării 
mostrelor biologice are o îmbibaţie alcoolică de peste 0,80 g/l alcool pur în sânge prev. de art. 336 
alin.1 Cod penal ” Conducerea pe drumurile publice a unui vehicul pentru care legea prevede 
obligativitatea deţinerii permisului de conducere de către o persoană care, la momentul prelevării 
mostrelor biologice, are o îmbibaţie alcoolică de peste 0,80 g/l alcool pur în sânge se pedepseşte cu 
închisoare de la unu la 5 ani sau cu amendă. ” 

Cu privire la această infracţiune, se pedepseşte alternativ cu amenda, astfel că, în 
eventualitatea în care instanţa s-ar orienta la o pedeapsă cu amenda, noul Cod penal este legea penală 
mai favorabilă. 

În consecinţă, în baza art.386 Cod procedură penală şi art.5 Cod penal, s-a impus schimbarea 
încadrării juridice din „conducere pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană 
având în sânge o îmbibaţie alcoolică mai mare de 8,80 mg/l alcool pur în sânge” prev. de art. 87 
alin.1 din O.U.G. nr.195/2002, republicată în infracţiunea de „conducere pe drumurile publice a unui 
autovehicul pentru care legea prevede obligativitatea deţinerii permisului de conducere de către o 
persoană care la momentul prelevării mostrelor biologice are o îmbibaţie alcoolică de peste 0,80 g/l 
alcool pur în sânge” prev. de art.336 alin.1 Cod penal. 

III. Apelul,  cale de atac exercitată împotriva sentinţei 
Împotriva hotărârii instanţei de fond, în termenul legal, Parchetul de pe lângă Judecătoria 

Medgidia a declarat apel motivând că se impune schimbarea încadrării juridice a faptei din 
infracţiunea prevăzută de art. 336 alin.1 Cod penal în vechea infracţiune cu aplicarea legii penale mai 
favorabile în mod global, iar sub aspectul individualizării pedepsei redozarea pedepsei în sensul 
majorării cuantumului acesteia şi modificarea modalităţii de executare a pedepsei cu suspendarea sub 
supraveghere, pentru ca inculpatul să se afle sub controlul Serviciului de Probaţiune o perioadă de 
timp deoarece a condus un autoturism având o alcoolemie foarte mare, fiind aproape de comă 
alcoolică.  

Aprecierea Curţii 
Examinând hotărârea prin prisma criticilor formulate de către procuror şi din oficiu în limitele 

art.417 cod procedură penală, Curtea constată apelul fondat pentru următoarele considerente: 
Conform art.396 alin.(2) cod procedură penală, instanţa pronunţă condamnarea când constată 

existenţa faptei, că aceasta constituie infracţiune şi a fost săvârşită de inculpat;dar potrivit art.97, 
art.99 şi art.103 alin.(2) cod procedură penală, vinovăţia inculpatului trebuie stabilită dincolo de orice 
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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. 

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- constatari medico-legale, înscrisuri, audiere martori cât şi a probelor 
apărării-audierea sa, respectându-se garanţiile şi drepturile procesuale ale părţilor, la cererea sa 
aplicându-se procedura simplificată prev. de art.396 alin.(10) cod procedură penală, renunţând la 
cercetarea judecătorească şi principiile ce stau la baza procesului penal în faţa instanţei. 

Sub aspectul acţiunii penale, pe baza probelor administrate numai în cursul urmăririi 
penale, având în vedere recunoaşterea vinovăţiei de către acesta, solicitând judecata conform art.396 
alin.(10) cod procedură penală, rezultă că în noaptea de 18/19.08.2012, în jurul orei 2330, având 
dreptul de a conduce suspendat, inculpatul [...] a condus autoturismul marca Dacia Logan cu numărul 
de înmatriculare [...] pe strada [...], comuna Adamclisi cu o îmbibaţie alcoolică în sânge de 2,40 mg/l 
alcool pur, fapte ce întrunesc elementele constitutive ale infracţiunilor de „conducere pe drumurile 
publice a unui autovehicul de către o persoană care are dreptul de a conduce suspendat” prev. de 
art.86 alin.2 din O.U.G. nr.195/2002, republicată şi de „conducere pe drumurile publice a unui 
autovehicul de către o persoană având în sânge o îmbibaţie alcoolică mai mare de 8,80 mg/l alcool 
pur în sânge” prev. de art.87 alin.1 din O.U.G. nr.195/2002, republicată, prev. de art.33 lit.a cod 
penal 1969. 

Referitor la încadrarea juridică a faptei de „conducere pe drumurile publice a unui 
autovehicul de către o persoană având în sânge o îmbibaţie alcoolică mai mare de 8,80 mg/l alcool 
pur în sânge”, critica procurorului privind aplicarea legii penale mai favorabile este întemeiată 
deoarece trebuie aplicată legea penală mai blândă „in integrum”, respectiv norma sub imperiul căreia 
s-a comis fapta - art.87 din OUG nr. 195/2002 republicată sau codul penal intrat în vigoare la 
01.02.2014 până la soluţionarea cauzei. 

Ori, pentru stabilirea legii penale mai blânde, analizând comparativ pe de o parte, 
conţinuturile constitutive ale infracţiunilor din actul vechi cu cele din noul cod penal, rezultă 
condiţiile de incriminare prevăzute de noul cod penal lărgesc sfera subiecţilor activi de la 
conducătorii de autovehicule la cei de vehicule. 

Pe de altă parte, în ceea ce priveşte limitele de pedeapsă, codul penal actual le reduce, însă 
aplicarea pedepselor în condiţiile concursului de infracţiuni atrage un regim sancţionator mai aspru, 
inculpatul săvârşind faptele mai înainte de a fi condamnat definitiv pentru vreuna dintre ele; în baza 
art.38 - art.39 alin.(1) lit.b) din codul penal actual, în cazul concursului de infracţiuni, se adaugă 
aritmetic la cuantumul pedepsei rezultante şi un spor de 1/3 din totalul celorlalte pedepse stabilite. 

În concluzie, este mai favorabilă aplicarea legii penale vechi în vigoare la data comiterii 
infracţiunilor de către inculpat, nejustificându-se schimbarea încadrării juridice pentru fapta prev. de 
art.87 alin.1 din O.U.G. nr.195/2002, republicată, nefiind aplicabile dispoziţiile art. 336 alin.1 cod 
penal pentru care inculpatul a fost condamnat în primă instanţă. 

Schimbându-se în mod nejustificat încadrarea juridică pentru fapta prev. de art.87 alin.1 din 
O.U.G. nr.195/2002, republicată, şi apelul este fondat sub aspectul legii penale mai blânde. 

Totodată, şi motivele privind individualizarea pedepsei sunt admisibile întrucât faţă de 
criteriile prev. de art.72 cod penal, printre care şi pericolul social concret sporit în cauză al faptei, dat 
de conducerea pe drumurile publice a autoturismului ignorând  interdicţia legii şi a autorităţilor care 
îi suspendaseră dreptul de a conduce tot pentru consum de alcool, gradul ridicat de alcoolemie, 
lezarea relaţiilor sociale referitoare la siguranţa circulaţiei pe drumurile publice conducând până a 
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fost prins de lucrătorii de poliţie, pedeapsa închisorii trebuie să aibă un cuantum mai ridicat de natură 
să asigure prevenţia generală, reeducarea inculpatului, evitarea temporară a pericolului pentru 
siguranţa circulaţiei rutiere, pentru a răspunde sentimentelor de indignare, frustrare a opiniei publice, 
reacţiei extrem de negative din partea societăţii civile în cazul unor asemenea fapte; la determinarea 
cuantumului, a modalităţii de executare se are în vedere şi atitudinea procesuală de recunoaştere a 
vinovăţiei de către inculpat şi de necontestare a probelor administrate în cursul urmăririi penale. 

În ceea ce priveşte modalitatea de executare a pedepsei rezultante, circumstanţele personale 
ale inculpatului (are un loc de muncă cu caracter stabil, asigurându-şi existenţa, fără antecedente 
penale sau alte abateri, cu locuinţă statornică), în condiţiile în care de la data comiterii faptelor - 
august 2012, nu a mai comis alte abateri, determină convingerea instanţei că reeducarea sa se poate 
realiza fără executare, dar cu suspendare sub supraveghere în condiţiile art.861 cod penal, sub un 
control exercitat de către autorităţi prin Serviciul de Probaţiune Constanţa limitat în timp, inculpatul 
neoferind garanţii că se poate reeduca numai prin suspendarea condiţionată potrivit art.81 cod penal. 

Prin urmare, criticile fiind întemeiate, în baza art.421 pct.2 lit.a) cod procedură penală, apelul 
va fi admis şi, desfiinţând sentinţa primei instanţe, se va proceda la schimbarea încadrării juridice şi 
condamnarea inculpatului pentru infracţiunea prev. de art.87 alin.1 din OUG nr.195/2002 republicată 
cu aplicarea art.5 cod penal, se vor contopi conform art.33 lit.a)-art.34 lit.b) cod penal din 1969 cu 
aplicarea art.5 cod penal cu pedepsele aplicate inculpatului în pedeapsa cea mai grea cu suspendarea 
executării sub supraveghere conform art.861 cod penal din 1969 pe durata termenului de încercare 
fixat în temeiul art.862 cod penal din 1969 prin adăugare la intervalul de 2 ani a cuantumului 
pedepsei rezultante stabilită prin prezenta decizie, iar în baza art.863 cod penal din 1969, se va 
supune măsurilor de supraveghere. 

În baza art.359 cod procedură penală din 1969, se va atrage atenţia inculpatului asupra 
dispoziţiilor art.864 rap. la art.83 cod penal din 1969 privind revocarea suspendării executării 
pedepsei sub supraveghere, în cazul săvârşirii unei noi infracţiuni în cursul termenului de încercare, 
precum şi în cazul neîndeplinirii cu rea – credinţă a măsurilor de supraveghere prevăzute de lege. 

Decizia penală nr. 893/P/22.12.2014 
Judecător redactor Adriana Ispas 

 
 

4. Săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală. Omiterea evidenţierii în 
contabilitatea societăţii a veniturilor realizate din livrări de mărfuri şi prestării 
servicii. Evidenţierea unor operaţiuni comerciale fictive în legătură cu achiziţiile 
efectuate. Înlăturarea măsurii confiscării. 

 
art.272 din Lg. nr.31/1990 rep. 

art.118 lit.e) cod penal din 1969 
art.9 alin.1 lit.b şi c) din Legea nr.241/2005 

art.9 alin.1 lit.f) din Legea nr.241/2005 
art.272 alin.1 pct.2 din Legea nr.31/1990, republicată 

art.2801 din Legea nr.31/1990 republicată privind societăţile comerciale. 
 
 

I. Sesizarea Curţii  
Inculpatul [...] a declarat apel împotriva sentinţei penale nr.167 din 15 aprilie 2013, 

pronunţată de Tribunalul Constanţa, în dosarul penal nr.12172/118/2011. 
II. date privind identitatea părţilor  
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- [...], inculpat; 
- S.C. [...] S.R.L. Constanţa, parte responsabilă civilmente; 
- Statul Român prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, parte civilă. 
 
III. Urmărirea penală 
III.1. obiectul inculpării şi încadrarea juridică a faptei 
Prin Rechizitoriul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Direcţia 

Naţională Anticorupţie – Serviciul Teritorial Constanţa nr.118/P/2012 din data de 22.10.2012, s-a 
dispus trimiterea în judecată a inculpatului [...] pentru săvârşirea infracţiunilor prevăzute de art.9 
alin.1 lit.b, c) şi alin.3, art.9 alin.1 lit.f) din Legea nr. 241/2005, art.272 alin.1 pct.2 şi art.2801 din 
Legea nr.31/1990, republicată, toate cu aplicarea art.33 lit.a) cod penal prin aceea că: 

- în perioada aprilie 2007 – februarie 2008, în calitate de administrator al S.C. „[...]” S.R.L. 
Constanţa, a omis, în parte, evidenţierea în contabilitatea societăţii a veniturilor realizate din livrări 
de mărfuri şi prestări de servicii, concomitent cu evidenţierea în actele contabile sau în alte 
documente legale a unor cheltuieli care au avut la bază operaţiuni comerciale fictive în legătură cu 
achiziţiile efectuate, faptele fiind comise în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale, 
având drept consecinţă producerea unui prejudiciu bugetului general consolidat al statului în 
cuantum total de 4.497.082 lei, echivalentul a 1.245.660 de euro, reprezentând impozit pe profit în 
sumă de 2.055.808 lei şi TVA în sumă de 2.441.274 lei;  

- la data de 26.04.2007, acţionând în calitate de asociat unic şi administrator în cadrul S.C. 
„[...]” S.R.L. Constanţa, a declarat în mod fictiv stabilirea sediului social la o adresă la care 
societatea nu a funcţionat şi la care inculpatul nici nu a intenţionat vreodată să desfăşoare vreo 
activitate comercială, sens în care a solicitat înscrierea în evidenţele Oficiului Registrului Comerţului 
a menţiunilor referitoare la stabilirea sediului societăţii la adresa din Constanţa, [...], în baza 
contractului de închiriere nr.200 din data de 16.04.2007, încheiat cu S.C. „[...]” S.R.L. Constanţa, 
urmărind astfel în mod deliberat să se sustragă atât de la plata obligaţiilor fiscale, cât şi de la 
efectuarea oricărei verificări financiare sau fiscale; 

- a folosit, în interes personal şi contrar intereselor legale ale S.C. „[...]” S.R.L. Constanţa, 
suma totală de 12.162.012 lei încasată din valorificarea de mărfuri şi prestarea de servicii către 
partenerii comerciali, ridicată de către acesta în numerar din conturile de disponibil deschise la [...], 
Agenţia Tomis, Constanţa, Banca [...] S.P.A., Agenţia Constanţa, cu justificarea „achiziţii cereale de 
la persoane fizice”, precum şi a sumei de 128.950 lei, ridicată în numerar cu titlu de „plăţi diverse”, 
din contul bancar deschis la [...], Sucursala Constanţa, Agenţia [...]; 

- la data de 06.02.2008, acţionând cu intenţia de a se sustrage de la urmărirea penală pentru 
comiterea infracţiunilor de evaziune fiscală, a cesionat în mod fictiv părţile sociale deţinute în cadrul 
S.C. „[...]” S.R.L. Constanţa în favoarea intimatului [...], faţă de care, prin acelaşi rechizitoriu, s-a 
dispus scoaterea de sub urmărire, pentru infracţiunile prevăzute de alin.1 pct.2 art.26 cod penal 
raportat la art.2801 şi art.272 din Legea nr.31/1990, republicată şi art.26 cod penal raportat la art.9 
alin.1 lit.b) din Legea nr.241/2005.  

 
III.2. În cursul urmăririi penale, au fost administrate numeroase mijloace de probă.  
 
III.3. Acţiunea civilă 
Pe timpul urmăririi penale, Statul Român s-a constituit ca parte civilă în procesul penal prin 

adresa nr.36739/2 din data de 31.07.2012 a DGFP Constanţa. 
 

IV. Judecata în primă instanţă  
IV.1. hotărârea primei instanţe 
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Prin sentinţa penală nr.167 din 15 aprilie 2013, pronunţată în dosarul penal nr. 
12172/118/2011, Tribunalul Constanţa a hotărât: 

„În baza art.9 alin.1 lit.b şi alin.3 din Legea nr.241/2005, condamnă pe inculpatul [...] la 
pedeapsa de 9 ani închisoare şi interzicerea drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a doua, b şi 
c Cod penal, constând în dreptul de a fi asociat sau administrator în cadrul unei societăţi comerciale 
pe o durată de 5 ani după executarea pedepsei închisorii, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune 
fiscală. 

În baza art.9 alin.1 lit.c şi alin.3 din Legea nr.241/2005, condamnă pe acelaşi inculpat la 
pedeapsa de 9 ani închisoare şi interzicerea drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a doua, b şi 
c Cod penal, constând în dreptul de a fi asociat sau administrator în cadrul unei societăţi comerciale 
pe o durată de 5 ani după executarea pedepsei închisorii, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune 
fiscală.  

În baza art.9 alin.1 lit.f din Legea nr.241/2005, condamnă pe acelaşi inculpat la pedeapsa de 7 
ani închisoare şi interzicerea drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a doua, b şi c Cod penal, 
constând în dreptul de a fi asociat sau administrator în cadrul unei societăţi comerciale pe o durată de 
4 ani după executarea pedepsei închisorii, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală. 

În baza art.272 alin.1 pct.2 din Legea nr.31/1990, republicată, condamnă pe acelaşi inculpat la 
pedeapsa de 3 ani închisoare şi interzicerea drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a doua, b şi 
c Cod penal, constând în dreptul de a fi asociat sau administrator în cadrul unei societăţi comerciale 
pe o durată de 2 ani după executarea pedepsei închisorii  

În baza art.2801 din Legea nr.31/1990, republicată, condamnă pe acelaşi inculpat la pedeapsa 
de 5 ani închisoare şi interzicerea drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a doua, b şi c Cod 
penal, constând în dreptul de a fi asociat sau administrator în cadrul unei societăţi comerciale pe o 
durată de 3 ani după executarea pedepsei închisorii. 

În baza art.33 lit.a, art.34 lit.b şi art.35 alin.3 Cod penal, aplică inculpatului pedeapsa cea mai 
grea de 9 ani închisoare şi interzicerea drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a doua, b şi c 
Cod penal, constând în dreptul de a fi asociat sau administrator în cadrul unei societăţi comerciale pe 
o durată de 5 ani după executarea pedepsei închisorii. 

În baza art.71 Cod penal, interzice inculpatului pe durata executării închisorii exerciţiul 
drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza şi b Cod penal. 

În baza art.346 raportat la art.14 Cod de procedură penală, cu aplicarea art.998-999 Cod civil, 
obligă pe inculpatul [...], în solidar cu partea responsabilă civilmente S.C. [...] S.R.L. Constanţa, la 
plata sumei de 4.497.082 lei, compusă din TVA în valoare de 2.441.259 lei şi impozit pe profit în 
valoare de 2.055.808 lei, la care se adaugă dobânda legală aferentă, calculată cu începere de la data 
producerii prejudiciului şi până la achitarea efectivă a debitului, către partea civilă Statul Român prin 
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală. 

În baza art.348 Cod de procedură penală, dispune desfiinţarea înscrisurilor sub semnătură 
privată falsificate, constând în borderourile de achiziţie cereale de la persoane fizice depuse la 
„Banca [...]” S.P.A., Agenţia Constanţa şi „[...]” S.A., Sucursala Constanţa, pentru justificarea 
retragerii în numerar a sumei totale de 12.290.962 lei. 

În baza art.118 lit.e Cod penal, dispune confiscarea specială de la inculpat a sumei de 
7.793.880 lei. 

În baza art.12 şi art.13 raportat la art.12 din Legea nr.241/2005, dispune comunicarea 
prezentei hotărâri judecătoreşti, la rămânerea ei definitivă, către Oficiul Naţional al Registrului 
Comerţului, în vederea efectuării cuvenitelor menţiuni. 
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În baza art.191 alin.1 Cod de procedură penală, obligă inculpatul, în solidar cu partea 
responsabilă civilmente S.C. [...] S.R.L. Constanţa, la plata a sumei de 14.000 lei, cu titlu de 
cheltuieli judiciare către stat.” 

 
IV.2. Pentru pronunţarea hotărârii, instanţa de fond a stabilit următoarea situaţie de fapt: 
S.C. „[...]” S.R.L. Constanţa a fost înfiinţată la data de 26.04.2007, fiind înregistrată la Oficiul 

Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Constanţa sub numărul [...]/2007, având ca asociat 
unic şi administrator pe inculpatul [...]. 

Sediul social a fost declarat la adresa din municipiul Constanţa, [...], în baza contractului de 
închiriere nr.200 din data de 16.04.2007, a cărui valabilitate expira la data de 15.04.2008.  

Prin actul intitulat „Hotărâre AGA nr.1/2008”, din data de 06.02.2008, în calitate de asociat 
unic al S.C. „[...]” S.R.L. Constanţa, inculpatul [...] a decis recodificarea obiectului de activitate al 
societăţii conform CAEN REV II (acesta devenind 4621 „Comerţ cu ridicata al cerealelor, 
seminţelor, furajelor şi tutunului neprelucrat”), retragerea sa din societate prin cesionarea tuturor 
părţilor sociale către martorul [...] şi numirea acestuia din urmă în funcţia de administrator. 

Modificările aduse actului constitutiv al S.C. „[...]” S.R.L. Constanţa au devenit opozabile 
terţilor prin emiterea încheierii nr.12126 din data de 11.02.2008 a judecătorului delegat la Oficiul 
Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Constanţa. 

Ulterior, respectiv la data de 27.02.2008, martorul [...] a cesionat, la rândul său, părţile sociale 
ale S.C. „[...]” S.R.L. Constanţa către martorul [...], care a devenit şi administrator al societăţii, astfel 
cum rezultă din încheierea nr.13752 din data de 29.02.2008 a judecătorului delegat la Oficiul 
Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Constanţa. 

În calitate de administrator de drept al S.C. „[...]” S.R.L. Constanţa, în perioada aprilie 2007 – 
februarie 2008, inculpatul [...] a omis, în parte, evidenţierea în contabilitatea societăţii a veniturilor 
realizate din livrări de mărfuri şi prestări de servicii, concomitent cu evidenţierea în actele contabile 
sau în alte documente legale a unor cheltuieli care au avut la bază operaţiuni comerciale fictive în 
legătură cu achiziţiile efectuate, fapte comise în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor 
fiscale şi care au avut drept consecinţă producerea unui prejudiciu bugetului general consolidat al 
statului în cuantum total de 4.497.082 lei, echivalent a 1.245.660 euro, reprezentând impozit pe 
profit în sumă de 2.055.808 lei şi TVA în sumă de 2.441.274 lei. 

Totodată, la data de 26.04.2007, acţionând în calitate de asociat unic şi administrator de drept 
în cadrul S.C. „[...]” S.R.L. Constanţa, inculpatul [...] a declarat în mod fictiv stabilirea sediului 
social la o adresă la care societatea nu a funcţionat şi la care, de altfel, inculpatul nici nu a intenţionat 
vreodată să desfăşoare vreo activitate comercială, sens în care a solicitat înscrierea în registrul 
comerţului a menţiunilor referitoare la stabilirea sediului societăţii la adresa din Constanţa, [...], în 
baza contractului de închiriere nr.200 din data de 16.04.2007, încheiat cu S.C. „[...]” S.R.L. 
Constanţa, urmărind astfel în mod deliberat să se sustragă atât de la plata obligaţiilor fiscale, cât şi de 
la efectuarea oricărei verificări financiare sau fiscale. 

Continuând activitatea infracţională, inculpatul a folosit, în interes personal şi contrar 
intereselor legale ale S.C. „[...]” S.R.L. Constanţa, a unora dintre sumele de bani încasate din 
valorificarea de mărfuri şi prestarea de servicii către partenerii comerciali, respectiv a sumei totale de 
12.162.012 lei, ridicate de către acesta în numerar din conturile de disponibil deschise la [...], 
Agenţia Tomis, Constanţa, Banca [...] S.P.A., Agenţia Constanţa, cu justificarea „achiziţii cereale de 
la persoane fizice”, precum şi a sumei de 128.950 lei, ridicate în numerar cu titlu de „plăţi diverse”, 
din contul bancar deschis la [...], Sucursala Constanţa, Agenţia [...].  

În fine, la data de 06.02.2008, acţionând cu intenţia de a se sustrage de la urmărirea penală 
pentru comiterea infracţiunilor de evaziune fiscală, inculpatul [...] a cesionat în mod fictiv părţile 
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sociale deţinute în cadrul S.C. „[...]” S.R.L. Constanţa în favoarea învinuitului [...], întruneşte 
elementele constitutive ale infracţiunii de transmitere fictivă a părţilor sociale deţinute în cadrul unei 
societăţi comerciale, faptă prevăzută de art.2801 alin.1 din Legea nr.31/1990 republicată. 

 În drept, 
Faptele inculpatului [...], care, în calitate de administrator de drept al S.C. „[...]” S.R.L. 

Constanţa, în perioada aprilie 2007 – februarie 2008, a omis, în parte, evidenţierea în contabilitatea 
societăţii a veniturilor realizate din livrări de mărfuri şi prestări de servicii, concomitent cu 
evidenţierea în actele contabile sau în alte documente legale a unor cheltuieli care au avut la bază 
operaţiuni comerciale fictive în legătură cu achiziţiile efectuate, fapte comise în scopul sustragerii de 
la îndeplinirea obligaţiilor fiscale şi care au avut drept consecinţă producerea unui prejudiciu 
bugetului general consolidat al statului în cuantum total de 4.497.082 lei, echivalent a 1.245.660 
euro, reprezentând impozit pe profit în sumă de 2.055.808 lei şi TVA în sumă de 2.441.274 lei, 
întrunesc elementele constitutive ale infracţiunilor de evaziune fiscală în modalităţile normative 
prevăzute de art.9 alin.1 lit.b şi c şi alin.3 din Legea nr.241/2005. 

În aprecierea existenţei acestei infracţiuni, tribunalul a apreciat că inculpatul nu s-a conformat 
obligaţiei prevăzute de art.79 alin.1 din codul de procedură fiscală, potrivit cu care „în vederea 
stabilirii stării de fapt fiscale şi a obligaţiilor fiscale de plată datorate, contribuabilii sunt obligaţi să 
conducă evidenţe fiscale, potrivit actelor normative în vigoare.” 

Obiectul juridic al infracţiunii de evaziune fiscală prevăzute de art.9 alin.1 lit.b din Legea 
nr.241/2005, este reprezentat de relaţiile sociale privind stabilirea corectă a stării de fapt fiscale, prin 
evidenţierea completă şi corectă a ansamblului activităţii contribuabilului şi a veniturilor realizate. 

Premisa infracţiunii de evaziune fiscală în această modalitate normativă constă, aşadar, în 
efectuarea de operaţiuni comerciale sau realizarea de venituri fără evidenţierea acestora în actele 
contabile ori în alte documente legale. 

Or, în cauză, cu ocazia efectuării constatării tehnico-ştiinţifice, s-a stabilit că S.C. „[...]” 
S.R.L. Constanţa nu a condus şi organizat, nu a deţinut la sediul social şi nu a prezentat organelor 
fiscale evidenţe contabile şi fiscale corecte şi complete, potrivit actelor normative în vigoare, în 
vederea stabilirii stării de fapt fiscale şi a obligaţiilor fiscale de plată datorate, obligaţii care, potrivit 
art.10 alin.1 din Legea nr. 82/1991, incumbau administratorului societăţii, respectiv inculpatului [...]. 

Referitor la infracţiunea de evaziune fiscală în modalitatea evidenţierii în actele contabile ale 
societăţii sau în alte documente legale a cheltuielilor care au la bază operaţiuni fictive, în scopul 
sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale, obiectul juridic al acesteia este reprezentat, în mod 
similar de relaţiile sociale privind stabilirea corectă a stării de fapt fiscale, prin evidenţierea corectă şi 
reală a cheltuielilor efectuate şi a operaţiunilor realizate. 

În cauză, astfel cum s-a stabilit în cuprinsul raportului de constatare tehnico-ştiinţifică, unele 
dintre cheltuielile înregistrate în contabilitatea S.C „[...]” S.R.L. Constanţa sunt practic inexistente 
din punct de vedere faptic şi juridic, însă ele au fost transpuse în realitatea scriptică.  

Fapta inculpatului [...] care, la data de 26.04.2007, acţionând în calitate de asociat unic şi 
administrator de drept în cadrul S.C. „[...]” S.R.L. Constanţa, a declarat în mod fictiv stabilirea 
sediului social la o adresă la care societatea nu a funcţionat şi la care, de altfel, inculpatul nici nu a 
intenţionat vreodată să desfăşoare vreo activitate comercială, sens în care a solicitat înscrierea în 
registrul comerţului a menţiunilor referitoare la stabilirea sediului societăţii la adresa din Constanţa, 
[...], în baza contractului de închiriere nr.200 din data de 16.04.2007, încheiat cu S.C. „[...]” S.R.L. 
Constanţa, urmărind astfel în mod deliberat să se sustragă atât de la plata obligaţiilor fiscale, cât şi de 
la efectuarea oricărei verificări financiare sau fiscale, întruneşte elementele constitutive ale 
infracţiunii de evaziune fiscală în modalitatea sustragerii de la efectuarea verificărilor financiare, 
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fiscale sau vamale, prin declararea fictivă cu privire la sediile principale sau secundare ale 
persoanelor verificate, faptă prevăzută de art.9 alin.1 lit.f din Legea nr.241/2005. 

Fapta aceluiaşi inculpat, constând în folosirea, în interes personal şi contrar intereselor legale 
ale S.C. „[...]” S.R.L. Constanţa, a unora dintre sumele de bani încasate din valorificarea de mărfuri 
şi prestarea de servicii către partenerii comerciali, respectiv a sumei totale de 12.162.012 lei, ridicate 
de către acesta în numerar din conturile de disponibil deschise la [...], Agenţia Tomis, Constanţa, 
Banca [...] S.P.A., Agenţia Constanţa, cu justificarea „achiziţii cereale de la persoane fizice”, precum 
şi a sumei de 128.950 lei, ridicate în numerar cu titlu de „plăţi diverse”, din contul bancar deschis la 
[...], Sucursala Constanţa, Agenţia [...], întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii prevăzute 
de art.272 alin.1 pct.2 din Legea nr.31/1990, republicată.  

Fapta inculpatului [...] care, la data de 06.02.2008, acţionând cu intenţia de a se sustrage de la 
urmărirea penală pentru comiterea infracţiunilor de evaziune fiscală, a cesionat în mod fictiv părţile 
sociale deţinute în cadrul S.C. „[...]” S.R.L. Constanţa în favoarea învinuitului [...], întruneşte 
elementele constitutive ale infracţiunii de transmitere fictivă a părţilor sociale deţinute în cadrul unei 
societăţi comerciale, faptă prevăzută de art.2801 alin.1 din Legea nr.31/1990 republicată. 

Întrucât inculpatul [...] a săvârşit mai multe infracţiuni înainte de pronunţarea unei hotărâri 
definitive de condamnare pentru vreuna dintre ele, în cauză sunt aplicabile dispoziţiile art.33 lit.a cod 
penal din 1969, acesta acţionând cu forma de vinovăţie prevăzută de lege, cu intenţie directă. 

 
V.Apelul, cale de atac exercitată împotriva sentinţei pronunţată de către instanţa de fond 
V.1. Împotriva hotărârii de condamnare, în termenul legal, inculpatul [...] a declarat apel cu 

privire la individualizarea pedepsei pentru infracţiunile prevăzute de art.9 alin.1 lit.b,c şi alin.3 din 
Legea nr.241/2005 şi art.9 alin.1 lit.f din Legea nr.241/2005, solicitând reducerea cuantumului cu 
suspendarea sub supraveghere a executării faţă de valoarea redusă a prejudiciului, iar cu privire la 
infracţiunea prevăzută de art.2801 din Legea nr.31/1990, a motivat că nu există probe impunându-se 
achitarea. 

V.2. În apel, inculpatul [...] a făcut declaraţii consemnate în procesul-verbal din 10.10.2013 
aflat la dosar apel şi s-au administrat alte probe în apărare-înscrisuri, expertiză contabilă. 

Legislaţie aplicabilă 
Art. 9 alin.1 lit.b, c, f şi alin.3 din Legea nr.241/2005  privind codul fiscal– evaziunea fiscală 
1) Constituie infracţiuni de evaziune fiscală şi se pedepsesc cu închisoare de la 2 ani la 8 ani şi 

interzicerea unor drepturi următoarele fapte săvârşite în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor 
fiscale: 

b) omisiunea, în tot sau în parte, a evidenţierii, în actele contabile ori în alte documente legale, a 
operaţiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate; 

c) evidenţierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază 
operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive; 

f) sustragerea de la efectuarea verificărilor financiare, fiscale sau vamale, prin nedeclararea, declararea 
fictivă ori declararea inexactă cu privire la sediile principale sau secundare ale persoanelor verificate; 

(3) Dacă prin faptele prevăzute la alin. (1) s-a produs un prejudiciu mai mare de 500.000 euro, în 
echivalentul monedei naţionale, limita minimă a pedepsei prevăzute de lege şi limita maximă a acesteia se 
majorează cu 3 ani. 

Art.272 din Legea nr.31/1990 rep. modif. prin legea   nr.441/2006 publicată în M.O.  nr.955 din 28 
noiembrie 2006 

Se pedepseşte cu închisoare de la 1 la 3 ani fondatorul, administratorul, directorul sau reprezentantul 
legal al societăţii, care: 

1. dobândeşte, în contul societăţii, acţiuni ale altor societăţi la un preţ pe care îl ştie vădit superior 
valorii lor efective sau vinde, pe seama societăţii, acţiuni pe care aceasta le deţine, la preţuri despre care are 
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cunoştinţă că sunt vădit inferioare valorii lor efective, în scopul obţinerii, pentru el sau pentru alte persoane, a 
unui folos în paguba societăţii; 

2. foloseşte, cu rea-credinţă, bunuri sau creditul de care se bucură societatea, într-un scop contrar 
intereselor acesteia sau în folosul lui propriu ori pentru a favoriza o altă societate în care are interese direct sau 
indirect; 

3. se împrumută, sub orice formă, direct sau printr-o persoană interpusă, de la societatea pe care o 
administrează, de la o societate controlată de aceasta ori de la o societate care controlează societatea pe care el 
o administrează, suma împrumutată fiind superioară limitei prevăzute la art.144^4 alin. (3) lit. a), sau face ca 
una dintre aceste societăţi să îi acorde vreo garanţie pentru datorii proprii; 

4. încalcă dispoziţiile art. 183. 
Art.2801 din Legea nr.31/1990 rep. modif. prin legea   nr.441/2006 publicată în M.O.  nr.955 din 28 

noiembrie 2006 
Transmiterea fictivă a părţilor sociale ori a acţiunilor deţinute într-o societate, în scopul săvârşirii unei 

infracţiuni sau al sustragerii de la urmărirea penală ori în scopul îngreunării acesteia, se pedepseşte cu 
închisoare de la un an la 5 ani. 

 
VI. Aprecierea Curţii 
VI.1. Examinând legalitatea şi temeinicia hotărârii prin prisma criticilor formulate de către 

apelantul inculpat şi din oficiu în limitele art.417 cod procedură penală, Curtea constată apelul fondat 
pentru considerentele expuse în continuare. 

Conform art.396 alin.(2) cod procedură penală (în care se regăseşte vechiul 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.97, art.99 şi art.103 alin.(2) cod 
procedură penală corespondentele art.52, art.66 cod procedură penală din 1969, 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. 

În cauză, inculpatul a dispus de timpul şi înlesnirile necesare pregătirii apărării, a beneficiat 
de asistenţă juridică calificată pe tot parcursul procesului penal şi a avut efectiv posibilitatea 
administrării pe parcursul procesului, în şedinţe publice, atât a probelor acuzării- constatări contabile 
şi tehnico-ştiinţifice, înscrisuri, martori cât şi a probelor apărării-audierea sa, înscrisuri privind 
circumstanţele personale, expertiză contabilă, audieri martori respectându-se garanţiile şi drepturile 
procesuale ale părţilor. 

Pe fond, sub aspectul acţiunii penale, pe baza probelor administrate în primă instanţă, precum 
şi în cursul urmăririi penale în condiţii de legalitate, rezultă fără putinţă de tăgadă în fapt şi în drept: 

- în perioada aprilie 2007 – februarie 2008, în calitate de administrator de drept al S.C. „[...]” 
S.R.L. Constanţa, inculpatul [...] a omis, în parte, evidenţierea în contabilitatea societăţii a veniturilor 
realizate din livrări de mărfuri şi prestări de servicii, concomitent cu evidenţierea în actele contabile 
sau în alte documente legale a unor cheltuieli care au avut la bază operaţiuni comerciale fictive în 
legătură cu achiziţiile efectuate, fapte comise în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor 
fiscale şi care au avut drept consecinţă producerea unui prejudiciu bugetului general consolidat al 
statului în cuantum total de 4.497.082 lei, echivalent a 1.245.660 euro, reprezentând impozit pe 
profit în sumă de 2.055.808 lei şi TVA în sumă de 2.441.274 lei, faptă ce întruneşte elementele 
constitutive ale infracţiunii de „evaziunea fiscală” prev. de art.9 alin.1 lit.b şi c) din Legea 
nr.241/2005; 

- la data de 26.04.2007, acţionând în calitate de asociat unic şi administrator de drept în 
cadrul S.C. „[...]” S.R.L. Constanţa, inculpatul [...] a declarat în mod fictiv stabilirea sediului social 
la o adresă la care societatea nu a funcţionat şi la care, de altfel, inculpatul nici nu a intenţionat 
vreodată să desfăşoare vreo activitate comercială, sens în care a solicitat înscrierea în registrul 
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comerţului a menţiunilor referitoare la stabilirea sediului societăţii la adresa din Constanţa, [...], în 
baza contractului de închiriere nr.200 din data de 16.04.2007, încheiat cu S.C. „[...]” S.R.L. 
Constanţa, urmărind astfel în mod deliberat să se sustragă atât de la plata obligaţiilor fiscale, cât şi de 
la efectuarea oricărei verificări financiare sau fiscale, faptă ce întruneşte elementele constitutive ale 
infracţiunii de „evaziunea fiscală” prev. de art.9 alin.1 lit.f) din Legea nr.241/2005; 

- în exercitarea atribuţiilor de administrator, inculpatul a folosit, în interes personal şi contrar 
intereselor legale ale S.C. „[...]” S.R.L. Constanţa, suma totală de 12.162.012 lei încasată din 
valorificarea de mărfuri şi prestarea de servicii către partenerii comerciali, ridicată de către acesta în 
numerar din conturile de disponibil deschise la [...], Agenţia Tomis, Constanţa, Banca [...] S.P.A., 
Agenţia Constanţa, cu justificarea „achiziţii cereale de la persoane fizice”, precum şi a sumei de 
128.950 lei, ridicată în numerar cu titlu de „plăţi diverse”, din contul bancar deschis la [...], Sucursala 
Constanţa, Agenţia [...] faptă ce întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de „folosire, cu rea-
credinţă, a bunurilor sau creditului de care se bucură societatea, într-un scop contrar intereselor acesteia sau în 
folosul lui propriu ori pentru a favoriza o altă societate în care are interese direct sau indirect” prevăzută de 
art.272 alin.1 pct.2 din Legea nr.31/1990, republicată privind societăţile comerciale; 

- la data de 06.02.2008, acţionând cu intenţia de a se sustrage de la urmărirea penală pentru 
comiterea infracţiunilor de evaziune fiscală, a cesionat în mod fictiv părţile sociale deţinute în cadrul 
S.C. „[...]” S.R.L. Constanţa în favoarea intimatului [...], faţă de care, prin acelaşi rechizitoriu, s-a 
dispus scoaterea de sub urmărire, faptă ce întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de 
„transmitere fictivă a părţilor sociale ori a acţiunilor deţinute într-o societate, în scopul sustragerii de la 

urmărirea penală” prevăzută de art.2801 din Legea nr.31/1990 republicată privind societăţile 
comerciale. 

Potrivit  art.9 alin.3 din Legea nr.241/2005 privind codul fiscal, se prevede o formă agravată a 
infracţiunii de „evaziune fiscală” când prin faptele prevăzute la alin.(1) s-a produs un prejudiciu mai 
mare de 500.000 euro, în echivalentul monedei naţionale.În cauză, cu ocazia soluţionării apelului, s-a 
admis cererea apărării şi s-a dispus efectuarea unei expertize contabile care să ţină seama şi de 
cheltuielile aferente veniturilor realizate.Astfel, din raportul de expertiză întocmit de expert [...], 
avizat de către C.E.C.C.A.R., filiala Constanţa, Auditor calitate, nr. [...]/23.06.14, rezultă un 
prejudiciu total de 1.300.749 lei din care impozit pe profit -100.199 lei şi TVA -1.200.549 lei, în 
echivalent euro 353205, calculat la media euro ≈ 3,6827 lei la data comiterii faptelor 2007- februarie 
2008.Cum, cuantumul prejudiciului este sub 500.000 euro, se impune înlăturarea formai agravate 
prev. de  art.9 alin.3 din Legea nr.241/2005, fiind admisibilă cererea apărării de reducere a pedepsei 
pentru infracţiunea prev. de art.9 alin.1 lit.b şi c) din Legea nr.241/2005. 

În ceea ce priveşte cererea apărării de achitare pentru infracţiunea prev. de art.2801 din Legea 
nr.31/1990 republicată privind societăţile comerciale, motivând că ar fi fost legală cesionarea părţilor 
sociale este înlăturată de declaraţiile martorului cesionar [...] care, audiat în cursul urmăririi penale 
(declaraţie pe care inculpatul nu a mai contestat-o renunţând la audierea acestuia), a declarat că, în 
iarna anului 2008, a fost contactat de către o cunoştinţă- [...], care, cunoscând situaţia sa materială 
precară, i-a propus ca, în schimbul sumei de 2.000 lei, să accepte să ajute la lichidarea unei societăţi 
comerciale din Constanţa, al cărei administrator fugise, a fost de acord, tranzacţia presupunând 
exclusiv dobândirea calităţii de administrator şi semnarea unor acte, fără preluarea gestiunii firmei 
declaraţie credibilă în condiţiile în care inculpatul nu a achitat datoriile aferente bugetului de stat, nu 
a predat în mod efectiv actele de evidenţă contabilă şi ştampila societăţii, nu s-a întâlnit niciodată ca 
administrator al societăţii cu cesionarul, iar toate înscrisurile prezentate acestuia erau deja semnate de 
către inculpat şi ştampilate. 

Referitor la individualizarea pedepsei, potrivit criteriilor prev. de art.72 cod penal printre care 
şi pericolul social concret sporit în cauză al faptelor, dat de modul ingenios de concepere şi realizare 
a activităţii infracţionale, valoarea ridicată a prejudiciului, lipsa unui demers serios pentru acoperirea 
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acestuia, pedeapa trebuie să fie aspră de natură să asigure prevenţia generală, reeducarea 
inculpatului, să dea o minimă satisfacţie opiniei publice, contribuabililor (persoane juridice şi fizice) 
care onorează datoriile către stat. 

Însă, procedând la înlăturarea alineatului 3 al art.9 pentru infracţiunea prev. de art.9 alin.(1) 
lit.b, c) din Lg. nr.241/2005, se impune reducerea corespunzătoare a pedepsei, ţinând seama şi de 
circumstanţele personale-fără antecedente penală, cu o experienţă tragică în familie, prin decesul 
copilului. 

  Având în vedere că, de la pronunţarea hotărârii, nu au apărut date care să atenueze 
periculozitatea faptelor sau inculpatului care nu a făcut dovada unor preocupări şi asigurării unor 
venituri licite permanente, nu se pot reţine circumstanţe atenuante conform art.74 cod penal în 
favoarea sa, aşa încât nu se impune reindividualizarea pedepsei în sensul reducerii cuantumului 
pedepselor şi pentru infracţiunile prev. de art.9 alin.(1) lit.f) din Lg. nr.241/2005, art.272 şi art.2801 
din Lg. nr.31/1990 rep. sau a modalităţii de executare, mai ales că pedepsa rezultantă depăşeşte 
limita maximă pentru executarea în regim neprivativ. 

În consecinţă, impunându-se reformarea sentinţei atacate pentru aspectul anterior relatat şi 
dezvoltat, în baza art.421 pct.2 lit.”a” cod procedură penală cod procedură penală, admiţând apelul 
inculpatului, se va desfiinţa hotărârea apelată, şi se vor reduce pedepsele pentru cele 2 infracţiuni de 
„evaziune fiscală” prevăzute de art.9 alin.1 lit.b din Legea nr.241/2005, respectiv de art.9 alin.1 lit.c 
din Legea nr.241/2005, de la câte 9 ani închisoare la câte 7 ani închisoare, înlăturând aplicarea alin.3. 

Conform art.33 lit.a)-art.34 lit.b) cod penal din 1969 şi art.5 cod penal, se vor contopi cele 2 
pedepse aplicate prin prezenta cu pedepsele de 7 ani închisoare, 3 ani închisoare şi 5 ani închisoare 
aplicate prin hotărârea atacată în pedeapsa cea mai grea de 7 ani închisoare, menţinând prevederile 
instanţei de fond cu privire la pedepsele complementare şi rezultanta acestora. 

 
Acţiunea civilă 
Reţinând prejudiciul stabilit prin raportul de expertiză, se va reduce cuantumul despăgubirilor 

civile de la 4.497.082 lei, compusă din TVA în valoare de 2.441.259 lei şi impozit pe profit în 
valoare de 2.055.808 lei la 1.300.749 lei (TVA în valoare de 1.200.549 lei şi impozit pe profit în 
valoare de 100.199 lei), la care se adaugă dobânda legală aferentă, calculată cu începere de la data 
producerii prejudiciului şi până la achitarea efectivă a debitului, către partea civilă Statul Român prin 
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală. 

 
Măsuri de siguranţă - confiscarea specială 
Potrivit art.118 lit.e) cod penal din 1969, se confiscă bunurile dobândite prin săvârşirea faptei 

penale dacă nu sunt restituite persoanei vătămate şi în măsura în care nu servesc la despăgubirea 
acesteia. 

Urmare a condamnării inculpatului pentru infracţiunea prev. de art.272 din Lg. nr.31/1990 rep., 
pe de o parte nu a fost chemată în proces persoana vătămată aşa încât să se stabilească dacă suma de 
7.793.880 lei a fost recuperată sau va fi despăgubită, iar pe de altă parte, ca persoană responsabilă 
civilmente răspunde în solidar cu inculpatul pentru acoperirea prejudiciului creat statului, dar şi 
pentru obligaţiile faţă de proprii creditori. 

În concluzie, se va înlătura măsura confiscării în temeiul art.118 lit.e) cod penal. 
Se vor menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei în măsura în care nu contravin prezentei. 

Decizia penală nr. 2/P/16.10.2014 
Judecător redactor Adriana Ispas 
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          5. Săvârșirea infracțiunii de delapidare. Aplicarea legii penale mai 
favorabile. Individualizarea judiciară a pedepsei. 

 
În perioada 18.12.2009 - 22.02.2010, inculpatul în calitate de agent comercial a facturat mărfuri în 

valoare de 18290,77 lei către opt societăţi comerciale şi, ulterior, nu a mai livrat mărfurile acestora, 
însuşindu-şi-le în interes personal, astfel întrunindu-se elementele constitutive ale infracţiunii de delapidare, 
faptă prevăzută de art. 2151 alin. 1 din C. pen. 1969. 

Referitor la aplicarea legii penale mai favorabile, se constată că aceasta este constituită din 
dispoziţiile Codului penal 1969, având în vedere că limitele speciale de pedeapsă prev. de art. 2151 alin. 1 din 
C. pen. 1969 sunt închisoare de la 1 an la 15 ani, pe când limitele speciale prev. de art. 295 alin.1 Cod penal 
2014 sunt închisoare de la 2 ani la 7 ani, iar pedeapsa aplicată inculpatului de către instanţa de fond este 
închisoare de 1 an şi 6 luni închisoare, deci sub minimul special de 2 ani închisoare prev. de art.295 alin.1 
Cod penal 2014. 

Având în vedere că prezenta infracţiune a fost săvârşită în termenul de încercare de 4 ani al 
suspendării condiţionate a pedepsei aplicată prin sentinţa penală nr. 179/02.04.2008 pronunţată de 
Tribunalul Constanţa în dosarul nr. 5618/2007, definitivă prin neapelare la data de 22.04.2008, în baza art. 
83 C. pen., în mod corect instanţa de fond a dispus revocarea suspendării condiţionată a pedepsei de 2 ani 
închisoare aplicată inculpatului prin sentinţa menţionată mai sus, pe care a adăugat-o pedepsei de 1 an şi 6 
luni aplicată pentru comiterea infracţiunii care a făcut obiectul prezentei judecăţi, în final inculpatul 
executând pedeapsa rezultată în urma cumulului aritmetic de 3 ani şi 6 luni închisoare, pedeapsă ce se 
execută în regim de detenţie. 

 
Art. 2151 alin. 1 din Codul penal din 1969 

Decizia Î.C.C.J. nr.1/17.01.2011  
 

Se constată că prin sentinţa penală nr.1026 din data de 19 septembrie 2013 pronunţată de 
Judecătoria Constanţa, în dosarul penal nr.18257/212/2012, s-a hotărât: 

„În baza art. 215 ind. 1 alin. 1 C. pen cu aplic. art.  41 alin. 2 C. pen. şi art. 37 lit. a C. pen. 
condamnă inculpatul  [...], ..., recidivist, la pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare. 

În baza art. 83 C. pen. revocă suspendarea condiţionată a pedepsei de 2 ani închisoare 
aplicată prin sentinţa penală nr. 179/02.04.2008 a Tribunalului Constanţa, definitivă prin neapelare, 
pe care o adaugă pedepsei de 1 an şi 6 luni aplicată prin prezenta hotărâre, în final inculpatul 
executând pedeapsa rezultată în urma cumulului aritmetic de 3 ani şi 6 luni închisoare. 

Pedeapsa se execută în regim de detenţie. 
În baza art 71 c.pen interzice inculpatului drepturile prevazute de art 64 lit a teza a II-a şi lit b  

C. pen . 
Obligă inculpatul la plata sumei de 18.290,77 lei în favoarea părţii civile SC [...] SRL cu titlu 

de daune materiale. 
În baza art 191 C. proc. pen obligă  inculpatul la plata  sumei de 900 lei cu titlu de cheltuieli 

judiciare avansate de stat.” 
Pentru a se pronunţa astfel, instanţa de fond a reţinut următoarele: 
În perioada 18.12.2009 - 22.02.2010, în calitate de agent comercial la SC [...] SRL, inculpatul 

[...], a facturat mărfuri în valoare de 18290,77 lei către opt societăţi comerciale şi ulterior, nu a mai 
livrat mărfurile acestora, însuşindu-şi-le în interes personal. 

La data de 16.03.2010 reprezentanţii SC [...] SRL, au formulat plângere penală şi au solicitat 
tragerea la răspundere penală a inculpatului [...] sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de delapidare, 
faptă prev.de art. 215 ind. 1 alin. 1 din C. pen. şi fals în înscrisuri sub semnătură privată, faptă prev. 
de art. 290 din Cp. 
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Se constată că inculpatul [...] a fost angajat în cadrul S.C [...] SRL Constanţa, în calitate de 
agent vânzări conform contractului individual de muncă înregistrat la Inspectoratul Teritorial de 
Muncă Bucureşti sub numărul …/27.02.2008, în perioada 21 februarie 2008 - 22 octombrie 2010. 

Conform fişei postului, inculpatul [...] avea ca principale atribuţii de serviciu preluarea 
corectă a comenzilor pe palm şi predarea la timp a acestora către şeful direct, corecta informare 
asupra creditelor comenzilor emise de indicativul personal prin intermediul supervizorului, stingerea 
termenelor stabilite creditelor (comenzilor), informarea despre situaţiile devenite critice identificate 
în piaţă (refuz de plată, lipsă de colaborare, preţuri). 

Întrucât în perioada decembrie 2009 - februarie 2010, inculpatul [...] avea în liste creanţe 
neîncasate deşi termenul nu trebuia să depăşească mai mult de 30 de zile, s-au efectuat verificări la 
societăţile comerciale S.C [...] SRL Lumina, S.C. [...] SRL sat Schitu com. Costineşti, S.C [...] SRL 
Techirghiol, S.C. [...] SRL Constanţa, S.C [...] SRL Constanţa, S.C. [...] SRL sat Schitu Com. 
Costineşti, S.C. [...] SRL Ovidiu şi S.C. [...] SRL Constanţa, şi s-a constatat un prejudiciu în valoare 
de 18.290,77 lei ca urmare a neîncasării unui număr de opt facturi fiscale. 

Clienţii mai sus enumeraţi, nu au primit marfa menţionată în cuprinsul celor 8 facturi fiscale 
emise către aceştia şi nu au semnat de primire pentru marfa respectivă la rubrica „ Semnătura şi 
ştampila de primire", aspecte care să ateste că au primit marfa. 

Conform procedurilor interne de lucru, agentul de vânzări se prezenta la client cu oferta 
mărfurilor ce i se puteau livra. Comenzile clientului erau preluate de agentul de vânzări, electronic, 
într-un palm (telefon inteligent), acestea fiind transmise tot electronic la societate. Conectarea la 
"palm" se făcea numai pe baza numelui şi parolei unice primită de agentul de vânzări la începerea 
activităţii şi era exclus ca o altă persoană să le cunoască. Comenzile erau trimise electronic în aceeaşi 
zi la depozit, unde pe baza lor se tipărea factura şi se pregătea lotul de marfa pentru fiecare client. La 
sfârşitul zilei, agentul de vânzări avea obligaţia să verifice situaţia comenzilor preluate de la clienţi şi 
să o raporteze şefului de compartiment. 

In evidenţa contabilă a societăţii erau înregistrate pe fiecare client facturile emise, documente 
semnate de primirea mărfurilor de client, un exemplar din fiecare factură fiind predat ulterior la 
societate, de agentul de vânzări. Astfel facturile fiscale se întocmeau în trei exemplare, unul roşu care 
se întoarce ştampilat de la client, unul albastru care rămânea la clienţi şi unul verde care rămânea la 
depozit, la gestionar. In urma comenzilor transmise electronic pe palm, se întocmeau facturile către 
clienţi, pe baza cărora se forma lotul de marfa ce urma să fie livrată clienţilor. Pentru fiecare agent se 
întocmea un centralizator însoţit cu facturile întocmite în baza comenzilor preluate prin palm. Pe 
baza centralizatorului gestionarul depozitului, grupa marfa şi facturile pentru fiecare agent, care era 
deservit pentru transportul mărfurilor la clienţi de un şofer cu maşină. 

Potrivit procedurilor interne ale societăţii doar şoferul prelua marfa împreună cu două 
exemplare din facturi de la depozit, semna pe facturi de expedierea mărfurilor la client, urmând ca 
acesta din urmă să semneze pe facturi de primirea mărfurilor iar agentul înapoia la societate un 
exemplar din factura semnată şi ştampilată de client. 

Fiecare agent avea alocat de societate un număr de chitanţe pe baza cărora încasa 
contravaloarea mărfurilor de la clienţi. Pentru sumele încasate de agentul de vânzări, acesta elibera 
chitanţe iar sumele de bani încasate se depuneau la casieria societăţii pe bază de borderou şi monetar 
zilnic. În afara sumelor încasate în numerar de agentul de vânzări de la client, o parte din clienţii 
societăţii achitau facturile de marfa prin virament bancar cu ordine de plată la termenele stabilite prin 
contract în raport de disponibilităţile ce le aveau. 

Din concluziile raportului de expertiză contabilă judiciară rezultă că, marfa era ridicată din 
depozitul societăţii, de şoferul care deservea un agent de vânzări, pe baza centralizatoarelor 
mărfurilor întocmite de agenţi şi a facturilor care însoţeau marfa ce urma să fie predată clienţilor, în 
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urma comenzilor preluate de la aceştia de agentul de vânzări. Totodată, livrarea mărfurilor ridicate de 
la SC [...] SRL trebuia făcută de şoferul repartizat agentului de vânzări, care semna pe facturi pentru 
expedierea mărfurilor, urmând ca la predarea mărfurilor către client, acesta din urmă semna şi 
ştampila un exemplar din factura care era înapoiată societăţii. 

In cazul celor opt facturi fiscale aflate la dosarul cauzei, respectiv …, procedura de livrare a 
mărfurilor astfel cum a fost relatată anterior nu a fost respectată, dat fiind faptul că marfa a fost 
ridicată din depozit de inculpatul [...] la cererea acestuia, dar numele său nu a fost înscris în facturi la 
date privind expediţia, ci dimpotrivă a fost trecut numele martorului [...], în calitate de şofer la SC 
[...] SRL Constanţa. 

Privitor la valoarea totală a mărfurilor comandate şi livrate de inculpatul [...] către SC [...] 
Lumina SRL, SC [...] SRL, SC [...] SRL Techirghiol, SC [...] SRL, SC [...] SRL Constanţa, SC [...] 
SRL sat Schitu, corn. Costineşti, SC [...] SRL Ovidiu, SC [...] SRL, din documentele existente la 
dosarul cauzei a rezultat că pentru aceştia, inculpatul [...] a iniţiat comenzi prin intermediul palmului 
seria SIM … predat acestuia în data de 26.02.2008, conform procesului verbal de predare – primire.  

Astfel, comenzile au fost iniţiate numai pe bază de parolă personală care era utilizată de 
inculpatul [...], comenzi în baza cărora au fost generate automat facturile fiscale pentru clienţi. 
Totodată valoarea totală a mărfurilor facturate în baza comenzilor preluate de inculpat este în sumă 
totală de 18290,77 lei, astfel cum rezultă din tabelul efectuat de expert la obiectivul nr. 9 al raportului 
de expertiză contabilă judiciară. 

Analizând facturile aflate la dosar se constată că toate facturile la rubrica date privind 
expediţia sunt înscrise numele şi datele de identificare ale martorului [...], şoferul care colabora cu 
inculpatul/agentul de vânzări. Pe baza facturilor emise electronic în contul fiecărui client, sumele de 
încasat s-au înregistrat în patrimoniul SC [...] SRL, în prezent cei opt clienţi anteriori menţionaţi 
figurând cu sume neachitate vânzătorului. Totodată, a rezultat faptul că loturile de marfa împreună cu 
facturile au fost preluate de inculpatul [...] care nu a semnat de preluarea mărfurilor şi expediţia 
acetora, facturile rămânând completate cu datele din sistem al martorului [...]. 

Împotriva acestei sentinţe a declarat apel inculpatul [...]. 
În dezvoltarea motivelor de apel ale inculpatului [...] s-a solicitat admiterea apelului şi 

achitarea inculpatului, apreciindu-se că în mod greşit s-a dispus condamnarea inculpatului pentru 
săvârşirea infracţiunii prevăzută de art.2151 alin.1 Cod penal vechi atâta timp cât există un dubiu 
puternic cu privire la comiterea acestei infracţiuni de către inculpatul [...]; în acest sens, s-a arătat că 
materialul probator administrat în cursul urmăririi penale şi al cercetării judecătoreşti a stabilit fără 
dubiu că în perioada în care inculpatul şi-a desfăşurat activitatea în cadrul societăţii S.C. [...] S.R.L., 
la nivelul acesteia era implementat şi foarte strict gestionat un regim în ceea ce priveşte luarea 
comenzilor, facturarea, ridicarea mărfii şi încasarea banilor de la clienţi. În acest sens se află la dosar 
raportul de expertiză efectuat în cauză din care rezultă că se respecta cu stricteţe toată această 
procedură şi niciodată agentul care efectua comanda respectivă nu era cel care ridica şi livra marfa 
din depozitul şi care încasa banii respectiv; contrar acestei proceduri se susţine că apelantul inculpat 
[...] în calitate de agent este cel care ar fi efectuat comanda de pe un palm care nu era al său şi că ar fi 
cel care a ridicat marfa din depozit deşi probele demonstrează că ar fi fost altă persoană care a ridicat 
marfa din depozit. 

S-a mai arătat că în legătură cu efectuarea comenzilor martora [...] a arătat în mod cert că nu 
se putea efectua nicio modificare de palmuri în legătură cu identitatea agentului care efectua 
comanda şi care apărea pe facturi; facturile în litigiu menţionează pe agentul [...] ca fiind persoana de 
pe al cărui palm s-au efectuat comenzile însă acesta nu mai activa la momentul respectiv în cadrul 
societăţii, iar în legătură cu persoana care a efectuat comanda de pe palmul acestuia nu există nici un 
fel de probă care să ateste că palmul s-a aflat în posesia inculpatului şi că avea cunoştinţă de user şi 
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parolă pentru a avea acces pe palmul respectiv; în consecinţă, nu poate fi reţinută susţinerea părţii 
civile care se regăseşte în rechizitoriu şi hotărârea instanţei de fond cum că aceste comenzi  s-au 
lansat de pe palmul inculpatului în anul 2008 când acesta a început să muncească în cadrul acestei 
societăţi, existând un proces-verbal de predare-primire al palmului în anul 2008; probatoriul 
administrat în cauză demonstrează că, de pe palmul inculpatului nu se puteau lansa comenzi, iar pe 
facturi să apară numele lui Negruş Gabriel Cristian; de fiecare dată când avea loc transmiterea unui 
palm, când un agent îşi înceta activitatea şi era preluat de un alt agent se încheia un proces-verbal în 
legătură cu predarea-primirea acestui palm. 

Cu privire la momentul în care ar fi fost ridicate din depozit mărfurile, s-a arătat că acestea 
având un volum foarte mare, în mod fizic produsele nu puteau să intre în autoturismul Matiz al 
agentului [...]; înscrisurile certifică faptul că şoferul este cel care a preluat marfa; în această situaţie 
persoana respectivă avea două posibilităţi ori să recunoască faptul că şi-a însuşit marfa respectivă, ori 
să arunce vina pe o altă persoană; deşi este semnătura şoferului de înscrisuri şi faptic a ridicat marfa 
din depozit acesta aruncă vina pe inculpatul [...] pentru a se dezvinovăţi de faptul că a preluat şi şi-a 
însuşit marfa respectivă şi, prin urmare, declaraţia acestuia nu poate fi considerată ca fiind obiectivă 
şi certă în dovedirea vinovăţiei inculpatului atâta timp cât conform fişei postului şi regulamentului de 
ordine interioară şi normelor interne numai şoferul era cel care putea să preia marfa ceea ce a şi 
făcut; la instanţa de fond au fost audiaţi martori care au arătat împrejurarea că în mod excepţional un 
agent putea să ridice marfa din depozit dar numai cu acordul scris al conducerii şi în cantităţi foarte 
mici, ori în cazul de faţă nu a existat o asemenea procedură.  

În apel, Curtea a audiat pe inculpatul [...] şi pe martorii solicitaţi de către inculpat, respectiv 
martorii [...] şi [...].  

La solicitarea Curţii, partea civilă S.C. [...] S.R.L. Constanţa a comunicat relaţiile solicitate. 
Examinând sentinţa apelată în raport de motivele de apel invocate şi de actele şi lucrările 

dosarului, Curtea constată că nu este fondat apelul formulat de către inculpatul [...], pentru 
următoarele: 

Din coroborarea mijloacelor de probă administrate în cauză Curtea constată că vinovăţia 
inculpatului [...] cu privire la infracţiunea de delapidare pentru care este judecat în prezenta cauză a 
fost dovedită fără putinţă de tăgadă, nefiind astfel întemeiate motivele de apel ale inculpatului prin 
care a susţinut că din probatoriul administrat în cauză reiese un dubiu puternic cu privire la comiterea 
de către el a infracţiunii pentru care a fost trimis în judecată. 

În acest sens, Curtea are în vedere că din coroborarea declaraţiilor martorilor [...], [...], [...], 
[...] cu înscrisurile constând în cele 8 facturi în litigiu şi cu procesul verbal de predare-primire palm 
încheiat la data de 26.02.2008 între S.C. [...] S.R.L. şi inculpatul [...] reiese un element de fapt cert, 
respectiv că cele 8 comenzi pentru care s-au emis cele 8 facturi în litigiu au fost lansate de către 
inculpatul [...] de pe palm-ul primit la data de 26.02.2008 şi care fusese anterior al martorului [...], 
martor care însă în luna noiembrie 2008 şi-a dat demisia de la S.C. [...] S.R.L. iar zona comercială a 
acestui martor a fost preluată de către inculpatul [...]. 

Astfel, martorul [...], în calitate de director comercial la SC [...] SRL Constanţa, a declarat că 
l-a angajat pe inculpatul [...] la data de 21.02.2007 în cadrul societăţii în calitate de agent comercial; 
deşi până la data de 18.12.2009 colaborarea martorului cu inculpatul a decurs normal, după data de 
01.01.2010 acesta a realizat că din lista de creanţe nu pot fi justificate un număr de 4 facturi, iar 
ulterior, până la data de 22.02.2010, numărul facturilor a crescut la 8; Curtea reţine că martorul a 
precizat că într-o discuţie avută în acel moment cu inculpatul acesta din urmă a recunoscut că marfa a 
fost vândută şi încasată în scop propriu, inculpatul nedorind să dezvăluie identitatea clienţilor. 

Curtea reţine că martorul [...] a explicat faptul că pe cele 8 facturi fiscale apare numele lui [...] 
şi nu a inculpatului, din cauza faptului că numitul [...] a fost anterior inculpatului angajatul societăţii 
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pe aceeaşi zonă (zonă care ulterior lunii noiembrie 2008 a fost preluată de către inculpatul [...]), iar 
codul de agent a rămas neschimbat din cauza unor motive tehnice, respectiv preluarea în sistem a 
creanţelor de la un agent la altul. 

Martorul [...] a precizat că a fost angajat la SC [...] SRL Constanţa din anul 2007 iar în 
momentul în care a demisionat de la societate în noiembrie 2008, inculpatul a preluat zona sa de 
lucru, iar din momentul demisionării,   acesta nu a mai avut acces la acte. 

Martorul [...] a declarat că inculpatul a preluat zona lui [...], astfel că dat fiind faptul că exista 
un agent comercial cu numele de „[...]” în sistem, nu se putea crea un al doilea agent „[...]'” , întrucât 
sistemul nu permitea şi nu puteau fi realizate creanţele acestora. Acesta a precizat că unui agent 
comercial îi era interzisă livrarea personală a mărfurilor către societăţile comerciale, iar palmul 
predat inculpatului a fost utilizat numai de acesta. Acest aspect se coroborează cu declaraţia 
martorului [...] care a declarat că inculpatul avea un user şi o parolă, pe care doar el le folosea pentru 
preluarea comenzilor de la clienţi, astfel încât comenzile erau date exclusiv de acesta.  

În consecinţă, Curtea constată că nu este întemeiată apărarea inculpatului [...], în sensul că nu 
el a lansat acele comenzi, din mijloacele de probă expuse mai sus reieşind că cele 8 facturi au fost 
emise în perioada 18 decembrie 2008 - 22.02.2010 pentru societăţi comerciale aflate în zona fostului 
agent comercial [...], zonă care ulterior lunii noiembrie 2008 a fost preluată de către inculpatul [...], 
iar pe cele 8 facturi a fost menţionat din sistemul informatic în continuare numele lui [...] datorită 
unui impediment tehnic, respectiv nu se putea crea un al doilea agent „[...]” şi nu era posibilă 
preluarea în sistem a creanţelor de la un agent la altul. 

Curtea mai reţine că inculpatul [...] avea un user şi o parolă pentru palm-ul folosit pentru zona 
comercială preluată de la martorul [...], pe care doar el le folosea pentru preluarea comenzilor de la 
clienţi, astfel încât comenzile erau date exclusiv de acesta, fiind exclus să fie date de către alte 
persoane, astfel cum a menţionat martora [...]; singura posibilitate ar fi fost dacă inculpatul [...] ar fi 
înmânat  palmul său unei alte persoane căreia i-ar fi spus şi numele de user şi parola pentru palmul 
respectiv, însă inculpatul [...] nu a precizat în nici una dintre declaraţiile date în cursul urmării penale 
sau în cursul judecăţii că în perioada 18 decembrie 2008-22.02.2010 ar fi remis palmul său unei alte 
persoane. 

Din adresa nr.1355/28.05.2014 a S.C. [...] S.R.L. Constanţa reiese că pe lângă cele 8 facturi 
emise pe numele agentului [...] care fac obiectul prezentului dosar au mai fost emise şi alte facturi pe 
numele agentului [...] în perioada decembrie 2009 - februarie 2010 care au fost achitate de către 
clienţi, fiind recunoscute de către aceştia şi primind marfa, aspect din care reiese că inculpatul [...] (şi 
nu un alt gen) şi-a exercitat atribuţiile de serviciu în zona deservită până în noiembrie 2008 de către 
agentul [...] şi a lansat comenzi reale pentru alte societăţi comerciale. 

Din aceeaşi adresă reiese că în perioada decembrie 2009-februarie 2010 inculpatul [...] nu a 
beneficiat de concediu de odihnă ci doar de o zi de concediu de odihnă în data de 19.01.2010, însă în 
acea zi nu a fost lansată nici o comandă de mărfuri pentru care să se fi emis vreuna din cele 8 facturi 
în litigiu. 

Prin urmare, nu este întemeiată apărarea inculpatului [...] care a susţinut că în perioada 
decembrie 2009 - februarie 2010 a fost câteva zile în concediu legal sau de odihnă şi comenzile 
respective au fost lansate de altă persoană.    

Curtea mai reţine că din declaraţiile reprezentanţilor societăţilor comerciale menţionate pe 
cele 8 facturi reiese că nu au lansat comenzile de marfă şi nici primit mărfurile menţionate în 
facturile respective, cu menţiunea că S.C. [...] S.R.L. şi-a închis punctul de lucru din localitatea 
Techirghiol pe o perioadă de 3 ani începând cu data de 15.06.2009, aspecte din care reiese că acele 
comenzi au fost lansate în mod fictiv, neexistând o solicitare din partea societăţilor comerciale 
respective de livrare a mărfurilor menţionate în facturi.  
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Curtea mai reţine un aspect de fapt important din care reiese vinovăţia inculpatului [...], 
respectiv faptul că inculpatul [...] a fost cel care a ridicat din depozitul S.C. [...] S.R.L. Constanţa 
mărfurile menţionate în cele 8 facturi. 

Acest aspect de fapt reiese din declaraţiile martorilor [...] şi [...]. 
Astfel, martora [...] a precizat că, în calitate de gestionară la SC [...] SRL Constanţa la data 

faptei, i-a predat inculpatului [...] marfa din depozit, acesta motivându-i că şoferul avea de livrat o 
cantitate de marfa mult mai mare, la o distanţă destul de însemnată faţă de sediul în care se aflau 
societăţile comerciale în cauză; martora a precizat că regula era ca marfa să fie ridicată de şoferi, dar 
uneori şi de către agentul de vânzări, foarte rar şi cu dispoziţie de la director.  

Totodată, martorul [...] (şoferul care livra mărfurile către societăţile comerciale din zona în 
care inculpatul [...] în calitate de agent lansa comenzile) a declarat că la întrebat pe inculpat unde să 
livreze marfa însă acesta din urmă i-a precizat că va prelua personal marfa şi o va distribui 
societăţilor comeciale, menţionând în faţa instanţei de fond că în raporturile cu inculpatul s-a mai 
procedat de această manieră de aproximativ 4 ori, aspect din care reiese o practică obişnuită între 
inculpat, în calitate de agent de vânzări, şi martor, în calitate de şofer distribuitor. 

Prin urmare, Curtea reţine că deşi regula era ca doar şoferii să livreze mărfurile, din 
declaraţiile martorilor menţionaţi mai sus reiese că au existat situaţii în care mărfurile au fost livrate 
de către agenţii care lansau comenzile. 

Nu este întemeiată nici apărarea inculpatului [...] care a susţinut că datorită volumului mare al 
mărfurilor era imposibil să le livreze cu autoturismul care îl avea în dotare, respectiv un Daewoo 
Matiz. 

În acest sens, Curtea reţine că mărfurile menţionate în cele 8 facturi în litigiu nu reprezintă 
mărfuri voluminoase ci au dimensiuni reduse, constând în principal din cutii cu plicuri de Nescafe 3 
în 1 80 cutii având 24 plicuri de 15 grame), în cazul a 2 facturi adăungându-se şi 12 borcane de 
Nescafe Brasero de 100 grame, respectiv 36 buc. de Kit Kat de 31 grame, şi aceste mărfuri având 
dimensiuni reduse. 

Prin urmare, aceste mărfuri intrau în autoturismul de serviciu Daewoo Matiz al inculpatului 
[...]; în cazul a 5 facturi numărul de cutii cu plicuri de Nescafe 3 în 1 a fost redus (între 28 şi 80 de 
cutii) şi puteau intra atât în portbagaj cât şi pe bancheta din spate şi stânga faţă al autoturismului 
Daewoo Matiz fiind astfel necesar un singur transport,  iar în cazul a 3 facturi numărul de cutii cu 
plicuri de Nescafe 3 în 1 a fost mai mare (respectiv 321, 369 şi 240 de cutii) fiind necesare 2 sau 3 
transporturi.       

Nu este întemeiată apărarea inculpatului [...] în sensul că mărfurile menţionate în cele 8 
facturi a fost ridicate de către şoferul [...] care a semnat pe cele 8 facturi, Curtea constatând că nici 
una dintre cele 8 facturi nu a fost semnată de vreo persoană la rubrica privind expediţia. 

Faptul că pe factură a fost menţionat numele agentului [...] privind lansarea comenzii şi 
numele delegatului [...] privind expediţia a fost explicat de către martorii menţionaţi mai sus, în 
sensul că acestea erau generate automat de către sistemul informatizat privind efectuarea comenzii şi 
emiterea facturii, respectiv faptul că comenzile respective au fost lansate de fapt de către inculpatul 
[...] care preluase zona agentului [...] (care din noiembrie 2008 nu mai lucra la S.C. [...] S.R.L. 
Constanţa) iar sistemul informatic nu permitea schimbarea numelui agentului deoarece nu era 
posibilă preluarea în sistem a creanţelor de la un agent la altul iar numele şoferului era generat 
automat pe factură în funcţie de zona unde trebuia livrată marfa, fiecare şofer având delimitată o 
anumită zonă de livrare, şi în practică au existat situaţii în care livrarea nu a fost efectuată de către 
şofer, ci de către agentul care lansase comanda, astfel cum s-a întâmplat şi în cazul celor 8 facturi 
precizate mai sus. 
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În consecinţă, Curtea constată că prima instanţă a stabilit în mod corect starea de fapt iar fapta 
inculpatului [...] care în perioada 18.12.2009 - 22.02.2010, în calitate de agent comercial la SC [...] 
SRL a facturat mărfuri în valoare de 18290,77 lei către opt societăţi comerciale şi, ulterior, nu a mai 
livrat mărfurile acestora, însuşindu-şi-le în interes personal întruneşte elementele constitutive ale 
infracţiunii de delapidare, faptă prev. de art. 2151 alin. 1 din C. pen. 1969. 

În ceea ce priveşte aplicarea legii penale mai favorabile, Curtea constată că aceasta este 
constituită din dispoziţiile Codului penal 1969, având în vedere că limitele speciale de pedeapsă 
prev. de art. 2151 alin. 1 din C. pen. 1969 sunt închisoare de la 1 an la 15 ani, pe când limitele 
speciale prev. de art.295 alin.1 Cod penal 2014 sunt închisoare de la 2 ani la 7 ani iar pedeapsa 
aplicată inculpatului de către instanţa de fond este închisoare de 1 an şi 6 luni închisoare, deci sub 
minimul special de 2 ani închisoare prev. de art.295 alin.1 cod penal 2014. 

În ceea ce priveşte individualizarea judiciară a pedepsei, Curtea constată că nu se impune o 
reducere a pedepsei aplicată inculpatului [...] de către instanţa de fond, constatând că este apropiată 
de minimul special de 1 an închisoare prev. de art. 2151 alin. 1 din C. pen. 1969, precum şi faptul că 
inculpatul a avut o atitudine nesinceră, a dat dovadă de perseverenţă infracţională (fiind condamnat 
în 2008 pentru comiterea unei infracţiuni de furt calificat, prezenta faptă fiind comisă în termenul de 
încercare al pedepsei stabilită pentru acea infracţiune potrivit fişei de cazier) iar cuantumul 
prejudiciului cauzat în prezenta cauză este relativ mare, de 18.290,77 lei. 

Având în vedere că prezenta infracţiune a fost săvârşită în termenul de încercare de 4 ani al 
suspendării condiţionate a pedepsei aplicată prin sentinţa penală nr. 179/02.04.2008 pronunţată de 
Tribunalul Constanţa în dosarul nr. 5618/2007, definitivă prin neapelare la data de 22.04.2008, în 
baza art. 83 C. pen., Curtea constată că instanţa de fond în mod corect a dispus revoca rea 
suspendării condiţionată a pedepsei de 2 ani închisoare aplicată inculpatului [...] prin sentinţa 
menţionată mai sus, pe care a adăugat-o pedepsei de 1 an şi 6 luni aplicată pentru comiterea 
infracţiunii care a făcut obiectul prezentei judecăţi, în final inculpatul [...] executând pedeapsa 
rezultată în urma cumulului aritmetic de 3 ani şi 6 luni închisoare, pedeapsă ce se execută în regim de 
detenţie. 

Sub acest ultim aspect, Curtea reţine că prin decizia nr.1/17.01.2011 a Î.C.C.J. pronunţată în 
interesul legii s-a stabilit în interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 83 alin. 1 din Codul penal 1969 
că:  

„1. Suspendarea condiţionată a executării pedepsei nu poate fi dispusă pentru pedeapsa 
stabilită în cazul săvârşirii în cursul termenului de încercare a unei infracţiuni intenţionate sau 
praeterintenţionate, pedeapsă la care a fost cumulată o altă pedeapsă, ca urmare a revocării 
suspendării condiţionate a executării acestei din urmă pedepse, chiar şi în cazul îndeplinirii 
condiţiilor prevăzute de art. 81 din Codul penal.  

2. Suspendarea condiţionată a executării nu poate fi dispusă nici în ceea ce priveşte 
pedeapsa rezultantă, obţinută prin aplicarea mecanismului prevăzut de art. 83 alin. 1 din Codul 
penal.”  

Faţă de ansamblul considerentelor expuse, în baza art.421 pct.1 lit.b) cod procedură penală, 
Curtea va respinge ca nefondat apelul formulat de către inculpatul [...] împotriva sentinţei penale 
nr.1026 din data de 19 septembrie 2013, pronunţată de Judecătoria Constanţa, în dosarul penal 
nr.18257/212/2012. 

În baza art.275 alin.2 cod procedură penală, apelantul inculpat [...] va fi obligat la 500 lei 
cheltuieli judiciare către stat. 

Decizia penală nr. 527/P/16.09.2014 
Judecător redactor Dan  Iulian Năstase 
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          6. Infracțiune de trafic de influență în formă continuată. Greșita percepție a 
publicului privind influențarea actului de justiție prin oferirea unor sume de bani 
organelor de cercetare penală sau judecătorilor. 

 
În practica judiciară şi în literatura juridică s-a stabilit că infracţiunea de influenţă se săvârşeşte şi 

atunci când inculpatul lasă să se creadă că are influenţă asupra unui funcţionar, ceea ce se întâmplă atunci 
când, fără a avea trecere pe lângă acel funcţionar, creează persoanei falsa credinţă că s-ar bucura de 
această trecere, nefiind important dacă inculpatul a precizat sau nu numele funcţionarului asupra căruia a 
lăsat să se creadă că are influenţă, fiind suficient să-l fi determinat numai prin calitatea acestuia deoarece 
ceea ce este important este ca influenţa presupusă a inculpatului să fi constituit pentru persoana interesată 
motivul important al tranzacţiei. 

Actul pentru care inculpatul a promis intervenţia intra în atribuţiile de serviciu ale judecătorului 
investit cu soluţionarea dosarului penal nr. 562/2005 al Judecătoriei Constanţa, practica judiciară şi 
literatura juridică stabilind că nu are importanţă dacă intervenţia promisă a avut sau nu loc, dacă prin 
intervenţie s-a urmărit efectuarea de către funcţionar a unui act legal sau a unui act ilegal şi nici dacă acel 
act a fost efectuat sau nu, fiind suficient ca folosul să fi fost pretins sau primit pentru a-l determina pe 
funcţionar în sensul celor dorite de persoana interesată.   

Sub aspectul laturii subiective, se constată că inculpatul a comis infracţiunea de trafic de influenţă cu 
intenţie directă, acesta dându-şi seama şi vrând să-şi trafice influenţa presupusă pe lângă judecătorul investit 
cu soluţionarea dosarului penal nr. 562/2005 al Judecătoriei Constanţa, nefiind necesar ca scopul urmărit 
(influenţarea judecătorului) să fie efectiv realizat, în practica judiciară şi în literatura juridică stabilindu-se 
că este suficient că inculpatul l-a urmărit şi l-a acceptat în momentul pretinderii şi primirii sumei de bani. 

 
Art. 257 al. 1 din Codul penal 1969 cu aplicarea art. 6  din Legea nr. 78/2000 

Art.33, art.34 Cod penal 1969 
Art.396 alin.(2) Cod procedură penală 

Decizia Curţii Constituţionale nr. 265/06.05.2014 
 

1. Date privind sesizarea instanţei: 
Constată că prin rechizitoriul întocmit la data de 04.12.2012 de către Parchetul Înaltei Curţi de 

Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie, în dosar nr.187/P/2011, s-a dispus trimiterea în 
judecată, în stare de libertate, a inculpatului [...] pentru săvârşirea infracţiunilor de trafic de influenţă, 
în formă continuată, prev. de art. 257 al. 1 din Codul penal 1969 cu aplic. art. 6 din Legea nr. 
78/2000 şi art. 41 al. 2 din Codul penal 1969, ce conţine trei acte materiale de executare (realizate 
faţă de denunţătorul [...]) şi de trafic de influenţă, prev.  de art. 257 alin. 1 din Codul penal 1969 cu 
aplic. art. 6 din Legea nr. 78/2000 (realizată faţă de denunţătorul [...]), ambele infracţiuni cu 
aplicarea art. 33 lit.a) din Codul penal 1969. 

Prin rechizitoriu s-a reţinut că în perioada februarie 2011-iunie 2012, inculpatul [...] a pretins şi 
primit bani, în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale ce a vizat obţinerea de avantaje materiale de la 
[...], în schimbul intervenţiilor sale la poliţişti din cadrul BCCO CONSTANŢA în legătură cu 
sesizări pentru infracţiuni de trafic de droguri, pentru ca denunţătorul să beneficieze de înjumătăţirea 
pedepsei în dosarul penal în care era cercetat în acea perioadă, fapte care întrunesc elementele 
constitutive ale infracţiunii  de  trafic de influenţă, în formă continuată, prev. de art. 257 al. 1 din 
Codul penal 1969 cu aplicarea art. 6  din Legea nr. 78/2000 şi art. 41 alin. 2 din Codul penal 1969, ce 
conţine trei acte materiale de executare. 

În concret, s-au reţinut următoarele acte materiale:  
1. în luna februarie 2011, în timp ce [...] era arestat preventiv,  inculpatul [...] i-a pretins 3 000 

de euro în vederea intervenţiei la poliţiştii din cadrul BCCO Constanţa pentru instrumentarea 
dosarului penal în care era cercetat numitul [...], împotriva căruia [...] formulase, anterior, denunţ 
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astfel încât să beneficieze de aplicarea dispoziţiilor legale ce atrag reducerea la jumătate a pedepsei. 
La scurt timp, inculpatul [...] a primit de la [...], prin intermediul mamei sale [...] şi a concubinei [...], 
suma de 2.500 de euro în barul [...], din mun. Constanţa. 

2. în perioada martie-aprilie 2011, inculpatul [...] i-a pretins lui [...] suma de 5 000 de euro în 
schimbul intervenţiilor sale la ofiţeri de poliţie, pentru obţinerea unui denunţ care, în urma 
valorificării în dosarul său penal, să ducă la tragerea la răspundere penală a infractorului şi la 
aplicarea pentru denunţător a dispoziţiilor legale de înjumătăţire a pedepsei.  

3. la data de 14.06.2012, inculpatul [...] i-a pretins bani lui [...] (nu a precizat suma), în 
schimbul  intervenţiei sale la ofiţeri de poliţie din cadrul BCCO CONSTANŢA, pentru obţinerea 
unui denunţ cu privire la traficarea unei cantităţi de droguri mai mare de 100 de g, în scopul facilitării 
pentru denunţător a unei reduceri cu jumătate a pedepsei în dosarul penal în care era judecat în acea 
perioadă. 

A doua infracţiune de trafic de influenţă constă în fapta inculpatului [...] care, în perioada 
ianuarie - martie 2006, a pretins lui [...] suma de 2.000 de euro în schimbul promisiunii că va 
interveni la judecătorul de caz pentru a-l determina să dispună o soluţie favorabilă  pentru denunţător 
în dosarul în care acesta era judecat în acea perioadă la Judecătoria Constanţa şi care, la  câteva zile 
de la momentul pretinderii, a primit de la  [...], tatăl denunţătorului [...], suma de 2.000 de euro în 
vederea influenţării judecătorului, faptă care întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de 
trafic de influenţă prev. de art. 257 alin. 1 din Codul penal 1969 cu aplicarea art. 6 din Legea nr. 
78/2000. 

S-a mai reţinut că cele două infracţiuni au fost comise de inculpatul [...] prin acte materiale 
distincte, în diferite perioade de timp, fiind întrunite condiţiile concursului real de infracţiuni, prev. 
de art. 33 lit.a) cod penal 1969. 

Cauza s-a înregistrat pe rolul Curţii de Apel Constanţa la data 06.12.2012, formându-se dosarul 
nr.1426/36/2012. 

 
2. Competenţa de soluţionare a cauzei 
În ceea ce priveşte competenţa materială după calitatea persoanei (având în vedere calitatea de 

avocat a inculpatului [...] în cadrul Baroului Constanţa la data comiterii presupuselor fapte reţinute 
prin rechizitoriu), Curtea constată că sunt incidente prev. art.281 pct.1 lit.b) cod procedură penală 
1969 (în vigoare la data sesizării instanţei) care prevăd că: „Curtea de Apel: pct.1 judecă în primă 
instanţă: … b) infracţiunile săvârşite de judecătorii de la judecătorii şi tribunale şi de procurorii de 
la parchetele care funcţionează pe lângă aceste instanţe, precum şi de avocaţi, notari publici, 
executori judecătoreşti şi de controlorii financiari ai Curţii de Conturi”. 

În ceea ce priveşte competenţa teritorială, Curtea constată că sunt incidente prev. art.30 alin.1 
lit.a) cod procedură penală 1969 (în vigoare la data sesizării instanţei) care prevăd că: „(1) 
Competenţa după teritoriu este determinată de: a) locul unde a fost săvârşită infracţiunea”, cu 
menţiunea că prin rechizitoriu s-a reţinut că presupusele infracţiuni au fost săvârşite în Mun. 
Constanţa. 

Coroborând cele două criterii de stabilire a competenţei (competenţa materială după calitatea 
persoanei şi competenţa teritorială), Curtea constată că competenţa de soluţionare în primă instanţă a 
prezentei cauzei revine Curţii de Apel Constanţa, raportat la calitatea de avocat a inculpatului [...] şi 
la faptul că presupusele infracţiuni au fost comise în Mun. Constanţa.    

 
3.  Date privind cercetarea judecătorească 
La termenele de judecată din datele de 08.01.2013 şi 05.02.2013 cauza s-a amânat datorită 

lipsei avocatului ales al inculpatului [...]. 
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Cercetarea judecătorească a început la termenul din data de 26.03.3013, Curtea dând citire 
actului de sesizare al instanţei, aducând la cunoştinţă inculpatului faptele care fac obiectul acuzării, la 
acelaşi termen inculpatul [...] precizând personal că nu solicită judecarea cauzei potrivit recunoaşterii 
vinovăţiei prev. de art.3201 cod procedură penală 1969 şi că doreşte să-şi dovedească nevinovăţia, 
menţionând că în acel moment uzează de dreptul la tăcere. 

La finalul cercetării judecătoreşti, respectiv la termenul de judecată din data de 03.04.2014, 
înainte de se declara încheiată cercetarea judecătorească, inculpatul [...] a solicitat a da declaraţie în 
faţa Curţii cu privire la infracţiunile pentru care s-a dispus trimiterea sa în judecată, Curtea audiindu-l 
în mod nemijlocit. 

Dezbaterile au avut loc la data de 03.04.2014, potrivit art.388 cod procedură penală,  părţile 
punând concluzii atât asupra fondului cauzei cât şi faţă de cererea formulată de către procurorul de 
şedinţă la termenul de judecată din data de 13.02.2014, raportat la schimbările legislative intervenite 
de la data de 01.02.2014, de schimbare a încadrării juridice dată faptelor prin rechizitoriu din 
infracţiunea continuată de trafic de influenţă prevăzută de art.6 din Legea nr.78/2000 referitor la 
art.257 alin.(1) Cod penal cu aplicarea art.41 alin.(2) Cod penal, infracţiune în conţinutul căreia 
intrau trei acte materiale comise în luna februarie 2011, martie-aprilie 2011 şi data de 14 iunie 2012 
în trei infracţiuni de trafic de influenţă prevăzute de art.6 din Legea nr.78/2000 în referire la art.291 
Cod penal şi din infracţiunea de trafic de influenţă comisă în perioada ianuarie-martie 2006 prev. de 
art.6 din Legea nr.78/2000 în referire la art.257 alin.(1) Cod penal în infracţiunea de trafic de 
influenţă prevăzută de art.6 Legea nr.78/2000 în referire la art.291 Cod penal, toate cu aplicarea 
art.33 lit.a) Cod penal (cu menţiunea că la termenul din data de 13.02.2014 când s-a formulat această 
solicitare de schimbare a încadrării juridice, avocatul ales al inculpatului a solicitat acordarea unui 
termen pentru pregătirea apărării sub acest aspect, cerere care a fost admisă de către instanţă în baza 
art.386 alin.1 cod procedură penală). 

Înainte de încheierea dezbaterilor care au avut loc la termenul din data de 03.04.2014, Curtea a 
acordat inculpatului [...] ultimul cuvânt, potrivit art.389 cod procedură penală, inculpatul susţinând 
că este nevinovat şi că nu a săvârşit nici o faptă penală. 

 
4. Examinarea mijloacelor de probă administrate şi stabilirea stării de fapt 

 
4.1. Cu privire la faptele denunţate de către [...] 

4.1.1. Fapta din februarie 2011 
La data de 30 octombrie 2010 numitul [...] (martor denunţător în prezenta cauză) a fost reţinut 

şi ulterior arestat preventiv, prin încheierea de şedinţă nr.121/30.10.2010 a Tribunalului Constanţa, 
pronunţată în dosar nr. 14647/118/2010, faţă de acesta punându-se în mişcare acţiunea penală sub 
aspectul săvârşirii infracţiunii de înşelăciune, prevăzută de art.215 alin.l, 2, 3 si 5 C.pen. 1968 cu 
aplicarea art.37 lit.b C.pen. 1969 constând în aceea că, la data de 25.10.2010, prezentându-se ca 
agent de pază al SC [...], l-a indus în eroare pe [...], angajat al SC [...] SRL, mecanicul deservent al 
buldoexcavatorului, căruia i-a comunicat că va asigura paza utilajului arătat anterior după care 1-a 
încărcat pe un trailer și l-a livrat făptuitorului [...], în baza unei înţelegeri anterioare cu acesta. 

În perioada 30.10.2010 - mai 2011 martorul [...] s-a aflat în stare de arest preventiv în Centrul 
de Reţinere şi Arest Preventiv din cadrul I.P.J. Constanţa. 

Ca urmare a trimiterii sale în judecată pentru infracţiunile reţinute, martorul [...] a fost 
transferat în Penitenciarul Poarta Albă unde s-a aflat în stare de arest preventiv în perioada mai 2011 
- 16.03.2012, dată la care a fost liberat ca urmare a rămânerii definitive a încheierii de şedinţă din 
data de 13.03.3012 a Tribunalului Constanţa, pronunţată în dosar nr. 4128/118/2011, prin care s-a 
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dispus înlocuirea măsurii arestării preventive cu măsura obligării de a nu părăsi localitatea de 
domiciliu prev. de art. 145 cod procedură penală 1969.  

Din înscrisul olograf aflat la dosarul de urmărire penală, Curtea reţine că la data de 24.01.2011 
martorul [...] (aflat la acea dată în stare de arest preventiv în Centrul de Reţinere şi Arest Preventiv 
din cadrul I.P.J. Constanţa) a formulat un denunţ privind săvârşirea de către numitul [...] a unei 
infracţiuni de trafic de droguri privind cocaină lichidă, infracţiune prevăzută de art.2 pct.3 lit.h) din 
Legea nr.682/2002 privind protecţia martorilor. 

Scopul pentru care martorul [...] a formulat acest denunţ a fost pentru a putea beneficia de 
dispoziţiile art.19 din Legea nr.682/2002: “Persoana care are calitatea de martor, în sensul art. 2 lit. 
a) pct. 1 şi 2, şi care a comis o infracţiune gravă, iar înaintea sau în timpul urmăririi penale ori al 
judecăţii denunţă sau facilitează identificarea şi tragerea la răspundere penală a altor persoane care au 
săvârşit astfel de infracţiuni beneficiază de reducerea la jumătate a limitelor pedepsei prevăzute de 
lege”. 

Curtea reţine că în cursul lunii ianuarie 2011, s-a întocmit împuternicirea avocaţială seria AV 
nr…./13.01.2011 pentru inculpatul [...] de către clientul [...], acesta din urmă semnând personal 
delegaţia avocaţială, astfel cum reiese din raportul de constatare teh[...]-ştiinţifică grafică 
nr.452.286/14.11.2012 efectuată în cauză  prin care s-a concluzionat că această delegaţie avocaţială a 
fost semnată de [...] la rubrica client. 

Din ansamblul mijloacelor de probă administrate în cauză, Curtea constată că inculpatul [...] nu 
l-a asistat sau reprezentat pe martorul [...] la nici o activitate de urmărire penală desfăşurată în dosar 
nr. 1392/P/2010 menţionat în împuternicirea avocaţială, scopul întocmirii acestei delegaţii avocaţiale 
fiind acela ca inculpatul [...] să poată să îl viziteze pe martorul [...] în locul de deţinere. 

În acest sens, Curtea arată că procedura de efectuare a vizitelor în Centrul de Reţinere şi Arest 
Preventiv din cadrul IPJ Constanţa impune parcurgerea unei anumite proceduri, respectiv 
consemnarea într-un registru a datei şi numelui persoanei care a intrat în centrul de reţinere şi arest 
preventiv, pentru avocaţi fiind necesar şi prezentarea delegaţiei avocaţiale pentru persoana vizitată. 

Deşi data de pe delegaţia avocaţială este 13.01.2011, din evidenţa vizitelor la arestul IPJ 
Constanţa unde în acea perioadă era încarcerat [...], Curtea constată că acesta a primit în total 5 vizite 
de la avocatul [...]: la data de 19.01.2011, la 11.02.2011, la 01.04.2011, la 18.04.2011 şi la 
26.04.2011, existând astfel probe certe că martorul [...] a semnat împuternicirea avocaţială la prima 
vizită. 

Din ansamblul mijloacelor de probă administrate în cauză, Curtea constată că reiese în mod cert 
că inculpatul [...] a pretins în luna februarie 2011 martorului denunţător [...] suma de 3.000 euro 
(primind suma de 2.500 euro prin intermediul martorelor [...] şi [...]) pentru a interveni pe lângă 
anumiţi poliţişti din cadrul B.C.C.O. Constanţa pentru ca aceştia să dea curs denunţului pe care [...] l-
a făcut cu privire la comiterea de către numitul [...] a unei infracţiuni de droguri şi, în final, martorul 
[...] să beneficieze de prevederile art.19 din Legea nr.682/2003 privind înjumătăţirea limitelor de 
pedeapsă pentru infracţiunile pentru care era cercetat.  

Curtea constată că nu este întemeiată apărarea inculpatului [...], în sensul că l-a asistat pe [...] 
de la momentul reţinerii la toate activităţile din dosar ce au necesitat asistarea acestuia şi că a depus 
la dosar acte în circumstanţiere pentru acesta, din înscrisurile înaintate de către Tribunalul Constanţa 
reieşind că inculpatul [...] nu l-a asistat sau reprezentat pe [...] la nici un act procesual efectuat în 
dosar nr. 1392/P/2010 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa, [...] fiind asistat de către alţi 
avocaţi, şi nici nu a depus înscrisuri în circumstanţiere pentru vreunul din inculpaţii judecaţi în dosar 
şi nu a formulat vreo cerere, fiind ataşate şi încheierile de şedinţă pronunţate de către Tribunalul 
Constanţa în perioada 30.10.2010- 22.02.2011 referitoare la măsurile preventive privind pe [...]. 
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Toate aceste înscrisuri infirmă vreo asistare sau participare în proces a inculpatului [...] în 
calitate de avocat al martorului denunţător [...]; astfel: 

- la  data de 30.10.2010 când a fost reţinut, [...] a fost asistat de apărător din oficiu [...], care a 
participat şi la declaraţiile date ca învinuit şi inculpat, luate cu această ocazie de organele de urmărire 
penală, anterior propunerii de arestare preventivă; 

- după prezentarea în faţa instanţei cu propunerea de arestare preventivă, la toate actele ce au 
implicat prezenţa unui apărător, [...] a fost asistat de unul dintre apărătorii aleşi [...] şi [...]; la 
urmărirea penală aceştia au semnat pe  declaraţiile şi procese-verbale întocmite faţă de denunţător şi 
au fost menţionaţi în hotărârile judecătoreşti cu privire la arestarea preventivă; 

- în faza de urmărire penală [...], în dosarul în care a fost arestat preventiv, a fost audiat de 7 ori, 
prezentarea materialului de urmărire penală având loc la data de 09.03.2011, însă la niciuna din cele 
9 situaţii în care a fost necesară asistarea lui [...] în faza de urmărire penală (inclusiv la înştiinţarea de 
începerea urmăririi penale), aflat în stare de reţinere sau arestare preventivă, nu a fost prezent 
avocatul [...] ci apărătorii aleşi [...] şi [...]; 

- în faza de judecată, la prima instanţă, [...] a fost asistat de avocat ales [...];  
- inculpatul [...] nu a participat nici la vreo procedură în faţa  instanţelor  în legătură cu acest 

dosar  penal. 
În acelaşi sens a declarat şi martorul [...], acesta precizând că suma de bani (n. 2.500 euro) dată 

inculpatului [...] a fost pentru a fi oferită lucrătorilor de poliţie, inculpatul neasigurând apărarea sa şi 
nici nu l-a reprezentat. 

Faptul că martorul [...] nu a reţinut că a semnat o delegaţie avocaţială pentru inculpatul [...]  nu 
înseamnă că martorul [...] nu a semnat acea delegaţie, având în vedere că prin raportul de constatare 
tehnico-ştiinţifică nr. 452.286/14.11.2012 întocmit de către IGPR - Serviciul Criminalistic prin care 
s-a concluzionat că “semnătura existentă la rubrica “CLIENT/REPREZENTANT” a documentului 
intitulat ÎMPUTERNICIRE AVOCAŢIALĂ seria …, a fost executată de [...]”; în consecinţă, 
această delegaţie putea fi semnată în ziua în care [...] a fost vizitat la arest de către inculpatul [...], din 
evidenţa vizitelor la arestul IPJ Constanţa, unde în acea perioadă  era încarcerat [...], reieşind în mod 
cert că acesta a primit în total 5 vizite de la avocatul [...]: la data de 19.01.2011, la 11.02.2011, la 
01.04.2011, la 18.04.2011 şi la 26.04.2011. 

Astfel cum s-a arătat mai sus, scopul întocmirii acestei delegaţii avocaţiale nu a fost acela ca 
inculpatul [...] să-l asiste sau să-l reprezinte pe martorul denunţător [...] la vreo activitate procesuală 
din cursul urmăririi penale ci acela ca inculpatul [...] să poată să îl viziteze pe martorul [...] în locul 
de deţinere şi să poată vorbi altfel cu privire la demersurile făcute de către inculpatul [...] pentru 
valorificarea denunţurilor făcute de [...] pentru obţinerea beneficiului art.19 din Legea nr.682/2002.  

Curtea mai reţine că în perioada în care martorul denunţător [...] s-a aflat în Centrul de Reţinere 
şi Arest Preventiv din cadrul PIJ Constanţa, acesta a fost vizitat de către agent [...] din cadrul BCCO, 
nefiind vizitat de vreun alt poliţist din cadrul BCCO Constanţa, astfel cum reiese din evidenţa 
vizitelor la arestul IPJ Constanţa. 

În acest sens, Curtea constată că din declaraţia martorului [...] (audiat de Curte la termenul din 
data de 13.02.2014) reiese că acesta l-a audiat pe martorul [...] în Arestul IPJ Constanţa cu privire la 
un denunţ penal făcut de acesta referitor la comiterea unei infracţiuni de trafic de droguri de către un 
făptuitor care a vândut droguri unei persoane din Ploieşti, nereuşind însă să contacteze ulterior 
persoana din Ploieşti deoarece i s-a spus doar numele şi prenumele, denunţul nefiind astfel 
valorificat; martorul a mai precizat că nu a vorbit niciodată cu inculpatul [...].  

Curtea constată că nu este întemeiată apărarea inculpatului [...] în sensul că referirile sale din 
conţinutul convorbirilor înregistrate cu privire la “băieţii mei” nu privesc poliţişti din cadrul BCCO 
Constanţa, ci foşti clienţi ai săi. 
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În acest sens, Curtea are în vedere declaraţia dată la data de 17.10.2012 de către inculpatul [...] 
în dosar nr.7774/2/2012 al Curţii de Apel Constanţa – secţia a II-a penală cu ocazia soluţionării 
propunerii de arestare preventivă în care acesta a precizat că: “Am folosit într-adevăr cuvântul băieţii 
mei pentru a desemna lucrătorii de poliţie atunci când am spus că “băieţii aceia mai au şi alte 
treburi, nu se pot ocupa doar de denunţul tău.”. M-am referit generic la aceştia şi probabil 
denunţătorul a tras concluzia că îi cunoaşteam.”; Curtea constată că revenirile inculpatului [...] cu 
privire la acest aspect în declaraţiile ulterioare nu sunt justificate în nici un mod şi nu sunt credibile.  

Nu este întemeiată nici susţinerea apărătorului inculpatului [...] în sensul că Înalta Curte de 
Casaţie şi Justiţie ar fi reţinut prin încheierea prin care s-a dispus respingerea propunerii de arestare 
preventivă a inculpatului şi luarea faţă de inculpat a măsurii preventive a obligării de a nu părăsi ţara 
prev. de art.1451 raportat la art.145 cod procedură penală 1969 că nu există probe privind comiterea 
de către inculpatul [...] a vreunei infracţiuni. 

În acest sens, Curtea reţine că în motivarea încheierii de şedinţă nr. 3428/23.10.2012 a Înaltei 
Curţi de Casaţie şi Justiţie, pronunţată în dosar nr. 7774/2/2012, s-a reţinut la fila 7 par.2 că, 
analizând actele de urmărire penală, efectuate până la acel moment, “în speţă există indicii, care 
conturează, pentru un observator independent, presupunerea rezonabilă, că inculpatul ar fi comis 
infracţiunea reţinută în sarcina sa, respectiv trafic de influenţă, prevăzută de art.257 alin.1 cod penal 
rap. la art.6 din Legea nr.78/2000”, în par.3 de la fila 7 a aceleiaşi încheieri fiind indicate mijloacele 
de probă administrate în cauză din care rezultă această presupunere rezonabilă a comiterii de către 
inculpat a infracţiunii respective.  

Prin urmare, Curtea constată că nici un mijloc de probă administrat în cauză nu relevă faptul că 
inculpatul [...] ar fi efectuat vreo activitate circumscrisă calităţii de avocat al martorului denunţător 
[...] în dosarul penal în care acesta din urmă era cercetat, aspect care se coroborează cu declaraţiile 
denunţătorului [...], ale martorelor [...] şi [...] şi cu interceptarea convorbirii ambientale dintre 
inculpatul [...] şi martorul denunţător [...] din data de 29.05.2012 în sensul că inculpatul a primit 
suma de 2.500 de euro de la martorul denunţător [...] (prin intermediul martorelor [...] şi [...]), scopul 
fiind circumscris unei infracţiuni de trafic de influenţă pe lângă poliţiştii din cadrul BCCO Constanţa 
pentru valorificarea unui denunţ penal făcut de către [...] privind comiterea de către o altă persoană a 
unei infracţiuni de trafic de droguri, acest fapt având consecinţa beneficierii de către martorul [...] de 
cauza prev. de art.19 din Legea nr.682/2002 de înjumătăţire a limitelor speciale de pedeapsă pentru 
infracţiunile pentru care era cercetat. 

 
4.1.2. Fapta din martie-aprilie 2011 
Prin rechizitoriu s-a reţinut că în perioada martie-aprilie 2011, văzând că nu s-a realizat scopul 

pentru care dăduse cei 2.500 de euro, la reproşurile şi nemulţumirile exprimate de [...] în discuţiile 
purtate la vorbitorul arestului cu avocatul [...], acesta din urmă s-a oferit să-i facă rost de un denunţ 
nou cu privire la fapte penale de care nu ştia, în vederea beneficierii de înjumătăţirea pedepsei în 
dosarul în denunţătorul era arestat preventiv în acea perioadă; pentru obţinerea unui asemenea 
denunţ, inculpatul [...] i-ar fi pretins lui [...] suma de 5 000 de euro în schimbul intervenţiilor sale la 
ofiţeri de poliţie din cadrul BCCO CONSTANŢA, pentru obţinerea unui denunţ care, în urma 
valorificării în dosar penal să faciliteze aplicarea pentru denunţător a dispoziţiilor legale ce impun 
înjumătăţirea pedepsei; [...] s-a înţeles cu inculpatul [...] să-i dea în contul sumei de 5.000 de euro 
toate bunurile mobile din barul [...], din Constanţa, pentru care să întocmească acte de vânzare fictivă 
a lor, chitanţă în dublu exemplar, o factură în trei exemplare şi o anexă la acestea ce conţinea 
inventarul bunurilor din bar fiind aduse în aceeaşi zi de către inculpatul [...] la vorbitorul din cadrul 
Arestului IPJ Constanţa, [...] completând factura şi chitanţa adusă, consemnând înstrăinarea bunurilor 
menţionate în anexă şi primirea sumei de 20.000 de lei de la o persoană cu datele de identitate 



 
 

37 

precizate de avocat,  aceste acte, ce au fost remise avocatului, având în cele din urmă doar rolul de 
garantare faţă de inculpatul [...] a primirii ulterioare a sumei pretinse în schimbul intervenţiilor la 
poliţişti din cadrul BCCO CONSTANŢA, dat fiind că în concret acesta nu a ridicat bunurile din bar; 
martorul denunţător [...] a precizat că la scurt timp după înmânarea către avocat a facturii şi chitanţei, 
un lucrător de poliţie din cadrul BCCO CONSTANŢA a venit la arest şi i-a dictat lui  [...]  un denunţ 
în care s-au invocat infracţiuni de trafic de droguri comise de o persoană cu numele [...], fapte şi 
persoană de care denunţătorul nu ştia. 

Examinând ansamblul mijloacelor de probă administrate în cauză cu privire la această faptă, 
Curtea reţine că nu reiese în mod neîndoielnic comiterea de către inculpatul [...] a acestei fapte. 

În acest sens, Curtea are în vedere că denunţul efectuat de către martorul [...] la data de 
12.08.2011 în care a arătat inculpatul [...] i-a solicitat suma de 5.000 euro pentru obţinerea “art.19” 
şi, nedispunând de această sumă, i-a dat inculpatului o factură şi o chitanţă pentru toate bunurile din 
barul [...] pentru suma de 20.000 lei nu se coroborează cu nici un alt mijloc de probă administrat în 
cauză. 

Cu privire la această faptă, Curtea reţine că în cursul urmăririi penale s-au administrat doar alte 
două mijloace de probă: 

- martora [...] a declarat că a fost sunată de către [...] care a rugat-o să întocmească un act în 
care să menţioneze inventarul bunurilor din bar şi stocul de marfă, înscrisuri pe care le-a lăsat unei 
angajate din bar, respectiv [...] căreia i-a spus să i le dea lui „[...]” însă nu reiese în mod cert cine a 
venit să ia acele înscrisuri şi scopul pentru care au fost întocmite; 

- discuţia telefonică interceptată din data de 24.05.2012, ora 11.03, din care reiese că martorul 
[...] îi spune inculpatului [...]: “Ce vroiam să te rog! A, să-mi aduci şi mie chitanţele alea că trebuie 
să le depun. Da? Factura şi chitanţa.” 

Din conţinutul acestei discuţii telefonice, Curtea constată că nu se poate reţine în mod cert că 
factura şi chitanţa la care face vorbire martorul [...] la data de 24.05.2011 sunt chiar actele pe care a 
pretins în denunţ că le-a dat inculpatului [...] în martie-mai 2011, deci cu aprox. 1 an înainte, în 
condiţiile în care din conţinutul convorbirii interceptate nu reiese conţinutul facturii şi chitanţei 
solicitate.  

În acelaşi sens, Curtea are în vedere şi conţinutul convorbirii în mediu ambiental dintre 
inculpatul [...] şi martorul [...] din data de 29.05.2012, interceptată în baza autorizaţiei 
nr.87/23.05.2012 emisă de către Curtea de Apel Bucureşti, din care reiese că factura şi chitanţa îi 
trebuie martorului [...] pentru a le da unui executor deoarece i-a intrat societatea în dizolvare, fără 
însă a reieşi în mod cert conţinutul acelor înscrisuri şi cu privire la ce societate comercială se referă. 

Curtea mai reţine că fiind audiat de către Curte la termenul de judecată din data de 03.04.2012, 
inculpatul [...] a negat comiterea prezentei fapte, precizând că “factura şi chitanţa menţionată într-o 
convorbire telefonică interceptată pe care [...] mi le solicita să i le aduc erau înscrisuri cu privire la 
utilaje pe care dânsul le-a achiziţionat în leasing”.  

La solicitarea inculpatului [...], Curtea a audiat martorii [...] [...] şi [...], aceştia declarând că 
martorul [...] a avut discuţii în luna aprilie sau mai 2011 pentru vânzarea barului [...] pentru suma de 
2.000 euro martorului [...], acesta din urmă precizând că nu a discutat cu inculpatul [...] privind 
cumpărarea acestui bar iar inculpatul nu i-a spus că ar fi dorit el să cumpere acel bar.    

Prin urmare, Curtea constată că această faptă denunţată de martorul [...] este negată de către 
inculpatul [...], cele două mijloace de probă menţionate mai sus administrate în cursul urmării penale 
nefiind în măsură să confirme denunţul martorului [...], în condiţiile în care se fac referiri generale la 
o factură şi o chitanţă, fără a fi menţionate conţinutul acestora sau ce operaţiune comercială vizează. 

De asemenea, Curtea constată că nu este întemeiată nici susţinerea martorului denunţător [...] în 
sensul că la scurt timp după înmânarea facturii către avocat, un lucrător de poliţie din cadrul BCCO 
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CONSTANŢA a venit la arest şi i-a dictat  un denunţ în care s-au invocat infracţiuni de trafic de 
droguri comise de o persoană cu numele [...], fapte şi persoană de care denunţătorul nu ştia, acest 
fapt fiind contrazis de evidenţa vizitelor la arestul IPJ Constanţa din care reiese că martorul 
denunţător [...] a fost vizitat în Centrul de Reţinere şi Arest Preventiv din cadrul PIJ Constanţa doar 
de către agent [...] din cadrul BCCO în data de 24.02.2011 şi 03.03.2011 (cu privire însă la denunţul 
privind fapta de trafic de droguri comisă de numitul [...] şi nu de către [...]), nefiind vizitat de vreun 
alt poliţist din cadrul BCCO Constanţa în perioada februarie-mai 2011. 

În acelaşi sens, Curtea mai reţine că prin rezoluţia de neîncepere a urmăririi penale dată la data 
de 14.01.2014 în dosar nr. 323/P/2012 al  Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţi şi Justiţie s-a 
dispus neînceperea urmăririi penale faţă de mai mulţi ofiţeri din cadrul B.C.C.O. Constanţa privind 
săvârşirea unor infracţiuni de luare de mită, trafic de influenţă şi permiterea accesului unor persoane 
neautorizate la informaţii care nu sunt destinate publicităţii, dispunându-se de asemenea neînceperea 
urmării penale faţă de [...] (martorul denunţător din prezentul dosar) sub aspectul săvârşirii 
infracţiunilor de dare de mită şi cumpărare de influenţă prev. de art. 255 cod penal 1969 rap. la art.7 
alin.2 din Legea nr.78/2000 şi de 61 alin.1 din Legea nr.78/2000, reţinându-se că martorul [...] a 
precizat că denunţul cu privire la intrarea în ţară a 1 kg heroină ascuns într-un autoturism i-a fost 
dictat nu de către inculpatul [...] ci de către un poliţist care s-a recomandat „[...]” care a fost 
identificat după semnalmentele fizice ca fiind „[...] [...]” (un lucrător de poliţie care nu a lucrat în 
cadrul BCCO Constanţa ci doar în cadrul IGPR), poliţist care însă nu figurează în evidenţele 
Arestului din cadrul IPJ Constanţa cu privire la anchetele şi grefele de care a beneficiat [...].  

Curtea mai constată că factura şi chitanţa respectivă nu au fost identificate şi nu au fost 
depuse la dosar pentru a se putea constata în mod cert conţinutul acestora.  

Prin urmare, raportat la ansamblul mijloacelor de probă administrate cu privire la această faptă, 
Curtea apreciază că nu s-a dovedit în mod cert comiterea acesteia de către inculpatul [...], existând un 
puternic dubiu cu privire la pretinderea de către inculpatul [...], în perioada martie-aprilie 2011, de la 
martorul denunţător [...] a sumei de 5.000 de euro în schimbul intervenţiilor sale la ofiţeri de poliţie, 
pentru obţinerea unui denunţ care, în urma valorificării în dosar penal, să ducă la tragerea la 
răspundere penală a infractorului şi la aplicarea pentru denunţător a dispoziţiilor legale de 
înjumătăţire a pedepsei.  

 
4.1.3. Fapta din data de 14.06.2012 
Prin rechizitoriu s-a reţinut că la data de 14.06.2012, inculpatul [...] a pretins bani lui [...] (nu a 

precizat suma), în schimbul intervenţiei sale la ofiţeri de poliţie din cadrul BCCO CONSTANŢA, 
pentru obţinerea unui denunţ cu privire la traficarea unei cantităţi de droguri mai mare de 100 de g, în 
scopul facilitării pentru denunţător a unei reduceri cu jumătate a pedepsei în dosarul penal în care era 
judecat în acea perioadă. 

Curtea constată că ulterior formulării de către martorul [...] la data de 12.08.2011 a denunţului 
faţă de comiterea de către inculpatul [...] (avocat în cadrul Baroului Constanţa) a infracţiunii de trafic 
de influenţă cu privire la faptele expuse mai sus la punctele 5.1.1. şi 5.1.2., toate convorbirile 
telefonice interceptate dintre martorul [...] şi inculpatul [...] au fost iniţiate de către martorul [...]. 

În acest sens, Curtea are în vedere procesele verbale de transcriere a convorbirilor telefonice 
din datele de 24.05.2012 (cu menţiunea că inculpatul [...] îl reapelează pe [...] deoarece nu putuse 
răspunde la apelul anterior al acestuia), 28.05.2012, 29.05.2012 şi 30.05.2012, 06.06.2014, 
07.06.2014, 13.06.2014 şi 14.06.2014, inculpatul [...] revenind cu apeluri telefonice către martorul 
[...] doar în situaţia în care nu putea vorbi în acel moment şi îi spunea că îl va suna mai târziu (v. 
apelurile din data de 28.05.2012 ora 14:46:48 şi ulterior la data de 28.05.2012 ora 15:34:37). 
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Din toate aceste convorbiri care au avut loc în lunile mai-iunie 2012, deci ulterior formulării 
denunţului de către martorul [...] cu privire la comiterea de către inculpatul [...] a infracţiunilor de 
trafic de influenţă din februarie 2011 şi din martie-aprilie 2011, Curtea reţine că martorul [...] îi 
solicita inculpatului [...] cu privire la situaţia valorificării denunţurilor făcute pentru a putea beneficia 
de reducerea limitelor speciale de pedeapsă având în vedere că se apropia finalizarea cercetării 
judecătoreşti privind pe [...] în dosarul penal aflat pe rolul Tribunalului Constanţa, martorul 
precizând inculpatului în convorbirea telefonică din data de 13.06.2012 că are termen pe “douăzeci” 
şi că îi este teamă că judecătorul îl va lăsa “în pronunţare”. 

De asemenea, Curtea constată că întâlnirea din data de 14.06.2012 a fost solicitată tot de către 
martorul [...], astfel cum reiese din convorbirea interceptată din data de 14.06.2012 ora 10.52:01. 

Faţă de toate aspectele expuse mai sus, Curtea apreciază că fapta inculpatului din data de 
14.06.2014 reprezintă rezultatul unei activităţi a martorului [...] de provocare a inculpatului [...] de 
comitere a infracţiunii de trafic de influenţă. 

În acest sens, Curtea are în vedere următoarele: 
Jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului a stabilit că utilizarea unor tehnici speciale 

de investigaţie nu este incompatibilă cu dreptul la un proces echitabil însă utilizarea acestor tehnici 
trebuie să aibă limite clare; astfel, procedura de simulare a comportamentului infracţional (un set de 
acţiuni care întrunesc elementele unei infracţiuni şi care sunt autorizate cu scopul protejării 
intereselor legitime ale statului, societăţii sau ale persoanei) reprezintă tehnici specifice de 
investigaţie care nu pot fi folosite pentru a provoca sau instiga la săvârşirea unei fapte penale căreia 
nu-i corespunde încă o rezoluţie infracţională sau a instiga o persoană care a renunţat la planul de a 
comite o infracţiune. 

Legislaţia română nu prevede o definiţie a acestei provocări, însă jurisprudenţa Curţii Europene 
a Drepturilor Omului a stabilit existenţa unei provocări dacă sunt îndeplinite condiţiile: 

1. situaţia presupus infracţională tinde să fie probată prin solicitarea emanând de la o 
persoană ce avea sarcina să descopere infracţiunea sau când există o invitaţie directă la comiterea 
unei infracţiuni din partea unui denunţător sau a unui martor anonim; 

2. lipsa oricărui indiciu că fapta ar fi fost săvârşită fără această intevenţie. 
Astfel, în cauza Edwards şi Lewis c. Regatul Unit, hotărârea CEDO din 27 octombrie 2004, 

sunt enunţate criterii pe baza cărora judecătorul naţional trebuie să examineze dacă acuzatul a fost 
sau nu victima unei provocări ilicite: 

- motivul pentru care operaţiunea poliţiei a fost organizată; 
- natura şi întinderea participării poliţiei la săvârşirea infracţiunii; 
- natura determinării şi a presiunilor efectuate. 
De asemenea, într-o cauză recentă, Ramanauskas c. Lituaniei, hotărârea CEDO din 5 februarie 
2008, Curtea a avut în vedere următoarele aspecte: 

- organele de urmărire penală sunt cele care au sarcina de a dovedi inexistenţa vreunei instigări, 
cu excepţia situaţiei în care susţinerile petentului sunt neverosimile; 
- în absenţa unei asemenea dovezi, autorităţile judecătoreşti sunt obligate să analizeze 
aspectele de fapt ale cauzei şi să ia măsurile necesare pentru a descoperi adevărul şi pentru a 
stabili dacă a existat vreo instigare; 
- toate întâlnirile dintre petent şi A.Z. au avut loc la iniţiativa lui A.Z., ceea ce conduce la 
concluzia că acţiunile au depăşit nivelul cercetării pasive a unei activităţi infracţionale; 
- autorităţile nu pot fi exonerate de răspundere pentru acţiunile ofiţerilor de poliţie, prin simpla 
susţinere că ei au acţionat în nume propriu, deşi îndeplineau îndatoriri de serviciu şi chiar prin 
procedura de autorizare a comportamentului simulat, autorităţile au legitimat post factum faza 
preliminară şi s-au folosit de rezultatele ei; 
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- instanţele nu au analizat în mod serios susţinerile petentului, motivele pentru care s-a recurs 
la simularea comportamentului infracţional, gradul de implicare al poliţiei, natura oricărei 
instigări sau presiuni, nu s-au stabilit motivele iniţiativei personale a lui A.Z. în faza 
preliminară; 
- nu există nici un indiciu că infracţiunea ar fi fost săvârşită fără această intervenţie, 
şi, în consecinţă, a stabilit că art.6 par.1 din Conveţie a fost încălcat, plângerea petentului 
referitor la art.6 par.3 lit.d din Convenţie neputând fi disociată de invocarea violării art.6 par.1, 
deoarece vizează un aspect al procedurilor pe care Curtea le-a apreciat ca fiind inechitabile.   

S-a mai stabilit necesitatea analizării atente a declaraţiilor martorului denunţător, stabilirea 
bunei sale credinţe, a interesului în cauză, a cazierului său, a împrejurărilor formulării 
denunţului, dacă se află sau nu sub influenţa unei persoane, dacă a fost determinat de organele de 
urmărire penală să formuleze denunţul, mai ales în situaţia martorului cercetat pentru infracţiuni şi 
în special, chiar arestat sau aflat în detenţie, dacă a provocat săvârşirea unei infracţiuni, în scopul 
obţinerii de probe, dacă este interesat în obţinerea unei reduceri de pedepse. 

În ceea ce priveşte înregistrarea convorbirilor, jurisprudenţa CEDO a statuat că este aplicabil 
art.8 din Convenţie şi statul este responsabil când ingerinţa în dreptul la viaţă privată aparţine unei 
persoane private, dar are la bază un act al statului sau este confirmată ulterior de către stat. 

 Astfel, în cauza M.M. c. Olandei, hotărârea CEDO din 08.04.2003,   s-a stabilit că 
înregistrarea efectuată de o persoană privată a convorbirilor cu reclamantul, beneficiind de asistenţă 
din partea procurorului, care i-a sugerat să efectueze înregistrarea convorbirilor telefonice şi din 
partea poliţiştilor care au instalat la locuinţa sa sistemul de înregistrare, ambele organe judiciare 
acţionând în exercitarea îndatoririlor de serviciu, jucând un rol determinant în toata afacerea 
angajează răspunderea statului. 

O altă condamnare pentru încălcarea art.8 din Convenţie este hotărârea CEDO din 25 
octombrie 2007 în cauza Van Vodel c. Olandei cu privire la înregistrarea unor conversaţii realizate 
de un terţ şi echipamentul tehnic furnizat de către autorităţile de stat în care Curtea a reţinut rolul 
statului în efectuarea interceptărilor, persoana primind din partea autorităţilor atât echipamentul 
tehnic cât şi instrucţiunile de folosire, iar legea internă nu stabilea anumite garanţii împotriva unor 
interceptări arbitrare.  

Curtea apreciază că fapta inculpatului din data de 14.06.2014 reprezintă rezultatul unei 
activităţi de provocare a inculpatului [...] de comitere a infracţiunii de trafic de influenţă, fiind 
îndeplinite condiţiile provocării stabilite în practica Curţii Europene a Drepturilor Omului, raportat la 
următoarele aspecte: 

- a existat o invitaţie directă la comiterea unei infracţiuni din partea martorului denunţător 
[...], care a iniţiat toate convorbirile telefonice din perioada 24.05.2012-14.06.2012 şi a solicitat să se 
întâlnească cu inculpatul [...] în data de 14.06.2012, din convorbirile dintre aceştia reieşind că 
martorul [...] îi cerea inculpatului efectuarea de demersuri privind valorificarea unui denunţ pentru a 
putea beneficia de dispoziţiile art.19 din Legea nr.682/2002; 

- scopul real urmărit de fapt de către martorul [...] a fost acela de a se obţine probe cu privire 
la comiterea anterioară de către inculpatul [...] a infracţiunilor de trafic de influenţă menţionate 
la punctele 5.1.1. şi 5.1.2., pentru ca în final să fie valorificat denunţul făcut de [...] la data de 
12.08.2011 (deci cu aprox. 10 luni anterior) cu privire la acele infracţiuni şi astfel să beneficieze, în 
dosarul penal nr. 4128/118/2011 al Tribunalului Constanţa (în prezent pe rolul Înaltei Curţi de 
Casaţie şi Justiţie) în care are calitatea procesuală de inculpat, de cauza de reducere la jumătate a 
limitelor pedepsei prev. de art.19 din Legea nr.682/2002;  

- convorbirea din mediul ambiental dintre martorul denunţător [...] şi inculpatul [...] a fost 
interceptată prin mijloacele tehnice puse la dispoziţie martorului [...] de către organele de 
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cercetare penală (DNA), astfel cum reiese din declaraţia dată în faţa instanţei de către martorul [...] 
la termenul din data de 23.04.2013, fiind astfel incidente hotărârea CEDO din 08.04.2003 în cauza 
M.M. c. Olandei şi  hotărârea CEDO din 25 octombrie 2007 în cauza Van Vodel c. Olandei; 

- din nici un mijloc de probă administrat în cauză nu rezultă nici un indiciu că fapta din data 
de 14.06.2014 ar fi fost săvârşită fără aceste insistenţe ale martorului [...], în condiţiile în care toate 
convorbirile telefonice dintre cei doi au fost iniţiate de către [...] iar în perioada de aprox. 1 an şi 3 
luni ulterioară faptei din februarie 2011 inculpatul [...] nu a avut iniţiativa de a-i propune martorului 
[...] să-i facă rost (pentru care să solicite vreun folos patrimonial) de vreun denunţ pentru a beneficia 
de dispoziţiile art.19 din Legea nr.682/2002. 

 
4.2. Cu privire la fapta denunţată de [...] 
În cursul anilor 2005-2006, martorul [...] a fost cercetat în calitate de inculpat în dosar penal 

nr.562/2005 al Judecătoriei Constanţa pentru săvârşirea infracţiunilor prev. de art.239 alin.3 şi 4 cod 
penal 1969 şi de art.3 alin.1 din D.328/1966, ambele cu aplicarea art.37 lit.a C.pen. 1969; judecarea 
acelei cauze a avut loc în lipsa inculpatului [...] care plecase din România. 

Inculpatul din prezenta cauză [...] a fost angajat în calitate de avocat pentru [...] în acel dosar de 
către [...], tatăl lui [...], onorariul de avocat solicitat fiind de aprox. 2.500 euro, onorariu pe care [...] l-
a achitat în câteva tranşe la primele termene de judecată în faţa instanţei de fond.    

În momentul în care Judecătoria Constanţa a rămas în pronunţare cu dosarul penal nr.562/2005 
(pronunţarea fiind amânată), martorul [...] (aflat în Spania) a avut o discuţie telefonică cu inculpatul 
[...] prin care acesta din urmă i-a solicitat suma de 2.000 euro cu justificarea că această sumă 
urmează a fi dată judecătorului cauzei pentru a pronunţa o hotărâre de achitare a lui [...]. 

Martorul [...] a luat legătura telefonic cu tatăl său [...] căruia i-a spus că trebuie să-i dea 
inculpatului [...] suma de 2.000 euro, sumă pe care i-a trimis-o prin Western Union. 

După aprox. 2-3 zile, martorul [...] i-a remis inculpatului [...] suma de 2.000 euro, inculpatul 
spunându-i că va fi bine dacă nu se va schimba judecătorul.   

Prin sentinţa penală nr. 454/03.03.2006 pronunţată de Judecătoria Constanţa în dosarul penal 
nr. 562/2005, definitivă prin decizia penală nr.389/P/05.07.2006 a Curţii de Apel Constanţa, prin care 
s-a respins ca nefondat recursul declarat de inculpat, inculpatul din acel dosar [...] a fost condamnat 
la o pedeapsă de 7 ani închisoare, sub aspectul săvârşirii infracţiunii prevăzute de art.239 alin.3 şi 4 
cod penal 1969, cu aplicarea art.37 lit.a C.pen. 1969 şi la pedeapsa de 1 an închisoare, pentru 
săvârşirea infracţiunii prevăzute de art.3 alin.1 din D.328/1966, cu aplicarea art.13 şi art.37 lit.a 
C.pen. 1969, s-a făcut aplicarea art.33 lit.a şi art.34 lit.b C.pen. 1969, astfel că s-au contopit 
pedepsele, în final inculpatul [...] executând pedeapsa cea mai grea, respectiv aceea de 7 ani 
închisoare. 

Din ansamblul mijloacelor de probă administrate în cauză, Curtea constată că reiese în mod cert 
că inculpatul [...] a pretins la sfârşitul lunii februarie - începutul lunii martie 2006  martorului [...] 
suma de 2.000 euro (sumă pe care a primit-o prin intermediul martorului [...] înainte de pronunţarea 
sentinţei penale nr. 454/03.03.2006 a Judecătoriei Constanţa) pentru a interveni pe lângă judecătorul 
care soluţiona dosarul penal nr. 562/2005 al Judecătoriei Constanţa pentru ca acesta să dispună 
achitarea martorului  [...] pentru infracţiunile pentru care era cercetat în acel dosar penal.  

Curtea constată că inculpatul [...] nu a contestat conţinutul acestei discuţii. 
Faptul că inculpatul [...] a susţinut în declaraţia dată în faţa instanţei la termenul din data de 

03.04.2014 că efectiv l-a minţit pe martorul [...] în sensul că i-a dat suma de 2.000 de euro unei 
judecătoare pentru a crea o justificare pentru faptul că a primit o pedeapsă de 7 ani închisoare 
constituie practic o recunoaştere a faptului că anterior a primit acea sumă de 2.000 de euro, sumă 
care a fost suplimentară onorariului de avocat încasat anterior de către inculpatul [...], astfel cum 
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reiese din coroborarea discuţiei telefonice înregistrate pe telefonul martorului [...] cu declaraţiile 
martorilor [...], [...]. 

Coroborând aceste mijloace de probă pentru stabilirea realităţii faptice, Curtea constată că 
reiese în mod cert că la sfârşitul lunii februarie - începutul lunii martie 2006 inculpatul [...] a pretins 
de la martorul [...] şi primit de la acesta (prin intermediul martorului [...]) suma de 2.000 de euro, în 
baza promisiunii că va interveni la doamna judecător în dosarul în care denunţătorul a fost judecat 
pentru comiterea unor infracţiuni, pentru influenţarea acesteia să dispună o soluţie favorabilă 
singurului inculpat din acea cauză, respectiv martorul denunţător [...] din prezenta cauză. 

 
5.  Rezolvarea acţiunii penale 
Dispoziţiile legale care reglementează rezolvarea acţiunii penale sunt cele prev. de art. 396 

alin.(1) cod procedură penală care prevede: “(1) Instanţa hotărăşte asupra învinuirii aduse 
inculpatului, pronunţând, după caz, condamnarea, renunţarea la aplicarea pedepsei, amânarea 
aplicării pedepsei, achitarea sau încetarea procesului penal”. 

În ceea ce priveşte încadrarea juridică dată faptelor prin rechizitoriu, Curtea reţine că inculpatul 
[...] a fost trimis în judecată pentru pentru săvârşirea a două infracţiuni de trafic de influenţă: 

1. prev. de art. 257 al. 1 din Codul penal 1969 cu apl. art. 6  din Legea nr. 78/2000 şi art. 41 
alin. 2 din Codul penal 1969, ce conţine trei acte materiale de executare (realizate faţă de 
denunţătorul [...]);  

2. prev.  de art. 257 al. 1 din Codul penal 1969 cu apl. art. 6  din Legea nr. 78/2000 (realizată 
faţă de denunţătorul [...]), ambele infracţiuni cu aplicarea art. 33 lit.a) din Codul penal 1969. 

 La termenul de judecată din data de 13.02.2014 procurorul de şedinţă a formulat o cerere de 
schimbare a încadrării juridice dată faptelor prin rechizitoriu (cerere pusă în discuţia părţilor la 
termenul din data de 03.04.2014, din infracţiunea continuată de trafic de influenţă prevăzută de art.6 
din Legea nr.78/2000 referitor la art.257 alin.(1) Cod penal 1969 cu aplicarea art.41 alin.(2) Cod 
penal 1969, infracţiune în conţinutul căreia intrau trei acte materiale comise în luna februarie 2011, 
martie-aprilie 2011 şi data de 14 iunie 2012 în trei infracţiuni de trafic de influenţă prevăzute de art.6 
din Legea nr.78/2000 în referire la art.291 Cod penal şi din infracţiunea de trafic de influenţă comisă 
în perioada ianuarie-martie 2006 prev. de art.6 din Legea nr.78/2000 în referire la art.257 alin.(1) 
Cod penal 1969 în infracţiunea de trafic de influenţă prevăzută de art.6 Legea nr.78/2000 în referire 
la art.291 Cod penal, toate cu aplicarea art.33 lit.a) Cod penal, raportat la schimbările legislative 
intervenite de la data de 01.02.2014, motivat de împrejurarea că în noile reglementări ale noului cod 
penal pentru a fi reţinută infracţiunea continuată se impune pentru aplicarea legii noi ca unul dintre 
actele materiale să fie comise sub imperiul legii noi. 

 Curtea constată că solicitarea de schimbare a încadrării juridice din infracţiunea continuată de 
trafic de influenţă comisă de inculpatul [...] faţă de martorul denunţător [...] (3 acte materiale) în trei 
infracţiuni de influenţă comise de către inculpatul [...] faţă de martorul denunţător [...] este 
întemeiată, însă pentru alte motive decât cele invocate. 

Astfel, motivul invocat pentru schimbarea încadrării juridice nu este întemeiat, având în vedere 
că art.10 din Legea nr.187/2012 de punere în aplicare a noului cod penal nu priveşte infracţiunea 
continuată ci condiţiile de aplicare a regimului sancţionator al pluralităţii de infracţiuni potrivit legii 
noi doar în situaţia în care cel puţin una dintre infracţiunile din structura pluralităţii a fost comisă sub 
legea nouă, ceea ce nu este cazul în prezentul dosar având în vedere că toate faptele au fost comise 
anterior datei de 01.02.2014 când a intrat în vigoare noul cod penal. 

Curtea constată însă că nu se poate reţine existenţa unei rezoluţii infracţionale unice a 
inculpatului [...] pentru comiterea faptelor de trafic de influenţă faţă de martorul [...], raportat la 
starea de fapt reţinută şi expusă la punctele 5.1.2., 5.1.3., respectiv că: 
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- pentru fapta din perioada februarie-mai 2011 nu s-a dovedit fără putinţă de tăgadă traficarea 
influenţei de către inculpatul [...], 

- fapta din 14.06.2014 comisă de inculpatul [...] a fost comisă în urma provocării de către 
martorul denunţător [...]. 

În consecinţă, faţă de ansamblul considerentelor expuse, în baza art.386 cod procedură penală, 
Curtea va schimba încadrarea juridică dată faptelor reţinute inculpatului [...] din infracţiunile de 
trafic de influenţă prev. de art.257 alin.1 cod penal 1969 cu aplicarea art.6 din Legea nr.78/2000 şi 
art.41 alin.2 cod penal 1969 (3 acte materiale) şi de art.257 alin.1 cod penal 1969 cu aplicarea art.6 
din Legea nr.78/2000, cu aplicarea art.33 lit.a) cod penal 1969 în 4 infracţiuni de trafic de influenţă 
prev. de art.257 alin.1 cod penal 1969 cu aplicarea art.6 din Legea nr.78/2000, cu aplicarea art.33 
lit.a) cod penal 1969 şi art.5 cod penal. 

 
5.1. Cu privire la fapta din februarie 2011 faţă de denunţătorul [...] 
Raportat la starea de fapt reţinută şi expusă la punctul 4.1.1., Curtea constată că fapta 

inculpatului [...] care în februarie 2011 a pretins de la martorul [...] suma de 3.000 de euro, primind 
de la acesta suma de 2.500 euro prin intermediul martorelor [...] şi [...], în schimbul intervenţiilor 
inculpatului [...] la poliţişti din cadrul BCCO CONSTANŢA în legătură cu un denunţ făcut de 
martorul [...]  privind comiterea unei infracţiuni de trafic de droguri de către o altă persoană pentru ca 
martorul [...] să beneficieze de prev. art.19 din Legea nr.682/2002 privind înjumătăţirea  pedepsei în 
dosarul penal nr.4128/118/2011 al Tribunalului Constanţa în care era cercetat în acea perioadă, 
întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de trafic de influenţă prev. de art. 257 al. 1 din 
Codul penal 1969 cu aplicarea art. 6 din Legea nr. 78/2000.  

Curtea constată că infracţiunea de trafic de influenţă prev. de art. 257 al. 1 din Codul penal 
1969 (sancţionată cu închisoare de la 2 la 10 ani) este incriminată sub acelaşi conţinut constitutiv 
prin art.291 cod penal în vigoare din 01.02.2014 (sancţionată cu închisoare de la 2 la 7 ani). 

Deşi sub aspect sancţionator incriminarea actuală este mai favorabilă deoarece  prevede o 
limită maximă specială mai mică, Curtea reţine că minimele speciale ale pedepsei sunt identice iar 
regimul sancţionator al pluralităţii de infracţiuni este mai favorabil inculpatului în regelementarea 
prev. de art.33, art.34 cod penal 1969 pentru motive care vor fi expuse la punctul 7 de mai jos cu 
privire la individualizarea judiciară a pedepselor. 

În acelaşi sens, Curtea are în vedere şi decizia Curţii Constituţionale nr. 265/06.05.2014 
(publicată în Monitorul Oficial nr.372/20.05.2014), prin care, cu unanimitate de voturi, s-a admis 
excepţia de neconstituţionalitate şi a constatat că dispoziţiile art.5 din Codul penal sunt 
constituţionale în măsura în care nu permit combinarea prevederilor din legi succesive în stabilirea şi 
aplicarea legii penale mai favorabile, decizia fiind definitivă şi general obligatorie.  

În consecinţă, Curtea va reţine încadrarea juridică a infracţiunii de trafic de influenţă prev. de 
art. 257 al. 1 din Codul penal 1969 cu aplicarea art. 6  din Legea nr. 78/2000.  

În ceea ce priveşte conţinutul constitutiv al infracţiunii, Curtea constată că elementul material al 
infracţiunii de trafic de influenţă s-a realizat prin pretinderea de către inculpatul [...] de la martorul 
denunţător [...] a sumei de 3.000 de euro şi primirea sumei de 2.500 euro prin intermediul martorelor 
[...] şi [...], inculpatul [...] creând martorului [...] impresia că are influenţă asupra unor poliţişti din 
cadrul BCCO Constanţa pentru ca aceştia să valorifice un denunţ făcut de martor în scopul 
beneficierii de către acesta de cauza de reducere a pedepsei prev. de art.19 din Legea nr.682/2002 
pentru infracţiunile în care era cercetat dosarul penal nr.4128/118/2011 al Tribunalului Constanţa. 

Curtea constată că în practica judiciară şi în literatura juridică s-a stabilit că infracţiunea de 
influenţă se săvârşeşte şi atunci când inculpatul lasă să se creadă că are influenţă asupra unui 
funcţionar, ceea ce se întâmplă atunci când, fără a avea trecere pe lângă acel funcţionar, creează 
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persoanei falsa credinţă că s-ar bucura de această trecere, nefiind important dacă inculpatul a precizat 
sau nu numele funcţionarului asupra căruia a lăsat să se creadă că are influenţă, fiind suficient să-l fi 
determinat numai prin calitatea acestuia deoarece ceea ce este important este ca influenţa presupusă a 
inculpatului să fi constituit pentru persoana interesată motivul important al tranzacţiei. 

Curtea mai reţine că actul pentru care inculpatul [...] a promis intervenţia intra în atribuţiile de 
serviciu ale poliţiştilor BCCO Constanţa, practica judiciară şi literatura juridică stabilind că nu are 
importanţă dacă intervenţia promisă a avut sau nu loc, dacă prin intervenţie s-a urmărit efectuarea de 
către funcţionar a unui act legal sau a unui act ilegal şi nici dacă acel act a fost efectuat sau nu, fiind 
suficient ca folosul să fi fost pretins sau primit pentru a-l determina pe funcţionar în sensul celor 
dorite de persoana interesată.   

Sub aspectul laturii subiective, Curtea constată că inculpatul [...] a comis infracţiunea de trafic 
de influenţă cu intenţie directă, acesta dându-şi seama şi vrând să-şi trafice influenţa presupusă pe 
lângă poliţiştii din cadrul BCCO Constanţa, nefiind necesar ca scopul urmărit (determinarea 
poliţiştilor din cadrul BCCO Constanţa să valorifice denunţul făcut de martorul [...]) să fie efectiv 
realizat, în practica judiciară şi în literatura juridică stabilindu-se că este suficient că inculpatul l-a 
urmărit şi l-a acceptat în momentul pretinderii şi primirii sumei de bani. 

Nu este întemeiată apărarea inculpatului în sensul că există o contradicţie între faptele 
constatate de către procuror în rechizitoriul întocmit în prezenta cauză şi rezoluţia de neîncepere a 
urmăririi penale dată la data de 14.01.2014 în dosar nr. 323/P/2012 al  Parchetului de pe lângă Înalta 
Curte de Casaţie şi Justiţie, având în vedere că rezoluţia de neîncepere a urmării penale nu îl vizează 
pe inculpatul [...] ci pe lucrători de poliţie din cadrul BCCO Constanţa care ar fi fost implicaţi în 
activitatea infracţională a inculpatului [...]. 

Prin urmare, faptul că prin rezoluţia menţionată mai sus s-a constat că nu s-a putut stabili cu 
certitudine existenţa faptelor de luare de mită şi de permitere a accesului unor persoane neautorizate 
la informaţii ce nu sunt destinate publicităţii sesizate de către denunţătorul [...] cu privire la anumiţi 
poliţişti din cadrul BCCO Constanţa, confirmă de fapt aspectele expuse mai sus cu privire la 
comiterea de către inculpatul [...] a infracţiunii de trafic de influenţă prin modalitatea creării 
aparenţei că are influenţă asupra polţiştilor din cadrul BCCO Constanţa. 

În consecinţă, având în vedere că fapta din februarie 2011 faţă de martorul denunţător [...] a 
fost dovedită că a fost comisă, dincolo de orice îndoială, de către inculpatul [...], că această faptă 
constituie infracţiune, Curtea urmează a pronunţa condamnarea inculpatului [...], fiind îndeplinite 
cerinţele prev. de art.396 alin.(2) cod procedură penală: “Condamnarea se pronunţă dacă instanţa 
constată, dincolo de orice îndoială rezonabilă, că fapta există, constituie infracţiune şi a fost săvârşită 
de inculpat”. 

 
5.2. Fapta din martie-aprilie 2011 faţă de denunţătorul [...] 
Curtea are în vedere considerentele expuse mai sus la punctul 4.1.2. cu privire la fapta din 

perioada martie-aprilie 2011 în sensul că, raportat la ansamblul mijloacelor de probă administrate cu 
privire la această faptă, nu s-a dovedit în mod cert comiterea acesteia de către inculpatul [...], 
existând un puternic dubiu cu privire la pretinderea de către inculpatul [...], în perioada martie-aprilie 
2011, de la martorul denunţător [...] a sumei de 5.000 de euro în schimbul intervenţiilor sale la ofiţeri 
de poliţie, pentru obţinerea unui denunţ care, în urma valorificării în dosar penal, să ducă la tragerea 
la răspundere penală a infractorului şi la aplicarea pentru denunţător a dispoziţiilor legale de 
înjumătăţire a pedepsei. 

Pentru aceasta, Curtea constată că această faptă denunţată de martorul [...] este negată de către 
inculpatul [...], cele două mijloace de probă administrate în cursul urmării penale (declaraţia martorei 
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[...] şi discuţia telefonică interceptată din data de 24.05.2012, ora 11:03 cu privire la întocmirea unei 
facturi şi a unei chitanţe) nefiind în măsură să confirme denunţul martorului [...], în condiţiile în care: 

- se fac referiri generale la o factură şi o chitanţă, fără a fi menţionate conţinutul acestora sau ce 
operaţiune comercială vizează; 

- factura şi chitanţa respectivă nu au fost identificate şi nu au fost depuse la dosar  pentru a se 
putea constata în mod cert conţinutul acestora; 

- nu s-a dovedit susţinerea martorului denunţător [...] în sensul că la scurt timp după înmânarea 
facturii către avocat, un lucrător de poliţie din cadrul BCCO CONSTANŢA a venit la arest şi i-a 
dictat  un denunţ în care s-au invocat infracţiuni de trafic de droguri comise de o persoană cu numele 
[...], fapte şi persoană de care denunţătorul nu ştia, acest fapt fiind contrazis de evidenţa vizitelor la 
arestul IPJ Constanţa din care reiese că martorul denunţător [...] a fost vizitat în Centrul de Reţinere 
şi Arest Preventiv din cadrul PIJ Constanţa doar de către agent [...] din cadrul BCCO în data de 
24.02.2011 şi 03.03.2011 (cu privire însă la denunţul privind fapta de trafic de droguri comisă de 
numitul [...] şi nu de către [...]), nefiind vizitat de vreun alt poliţist din cadrul BCCO Constanţa în 
perioada februarie-mai 2011. 

În consecinţă, Curtea constată că sunt aplicabile cu privire la această faptă prevederile: 
- art.4 alin.2 cod procedură penală: “După administrarea întregului probatoriu, orice îndoială în 

formarea convingerii organelor judiciare se interpretează în favoarea suspectului sau inculpatului”; 
- art.103 alin.(1) cod procedură penală: “Probele nu au o valoare dinainte stabilită prin lege şi 

sunt supuse liberei aprecieri a organelor judiciare în urma evaluării tuturor probelor administrate în 
cauză”; 

- art.103 alin.(2) teza a II-a cod procedură penală: “Condamnarea se dispune doar atunci când 
instanţa are convingerea că acuzaţia a fost dovedită dincolo de orice îndoială rezonabilă”. 

Prin urmare, faţă de aspectele expuse mai sus cu privire la existenţa un puternic dubiu cu 
privire la comiterea acestei fapte de către inculpatul [...], raportat la probatoriul administrat în cauză, 
neputându-se reţine că acuzaţia cu privire la fapta de trafic de influenţă din martie-aprile faţă de 
martorul denunţător [...] a fost dovedită dincolo de orice îndoială rezonabilă, Curtea urmează să facă 
aplicarea prevederilor: 

- art.396 alin.(5) cod procedură penală: “Achitarea inculpatului se pronunţă în cazul prevăzut la 
art.16 alin.(1) lit.a)-d)”; 

- art.16 alin.(1) lit.c) cod procedură penală: “Acţiunea penală nu poate fi pusă în mişcare, iar 
când a fost pusă în mişcare nu mai poate fi exercitată dacă: …. c) nu există probe că o persoană a 
săvârşit infracţiunea”. 

În consecinţă, în baza art.396 alin.5 cod procedură penală cu referire la art.16 lit.c) cod 
procedură penală, Curtea va dispune achitarea inculpatului [...] pentru comiterea infracţiunii de trafic 
de influenţă prev. de art.257 alin.1 cod penal 1969 cu aplicarea art.6 din Legea nr.78/2000 (fapta din 
martie-aprilie 2011 faţă de denunţătorul [...]). 

Curtea are în vedere tot încadrarea juridică a infracţiunii de trafic de influenţă prev. de art.257 
alin.1 cod penal 1969 şi nu cea prev. de art.291 cod penal, având în vedere aplicarea globală a legii 
penale mai favorabile, potrivit argumentelor expuse mai sus la punctul 6.1. şi celor care vor fi expuse 
la punctul 7 privind individualizarea judiciară a pedepselor pentru infracţiunile reţinute ca fiind 
comise de către inculpatul [...]. 

 
5.3. Fapta din 14.06. 2011 faţă de denunţătorul [...] 
Curtea are în vedere considerentele expuse mai sus la punctul 5.1.3. cu privire la fapta din 

14.06.2011 în sensul că această faptă reprezintă rezultatul unei activităţi a martorului denunţător [...] 
de provocare a inculpatului [...] de comitere a infracţiunii de trafic de influenţă, fiind îndeplinite 
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condiţiile provocării stabilite în practica Curţii Europene a Drepturilor Omului, raportat la 
următoarele aspecte: 

- a existat o invitaţie directă la comiterea unei infracţiuni din partea martorului denunţător [...], 
care a iniţiat toate convorbirile telefonice din perioada 24.05.2012-14.06.2012 şi a solicitat să se 
întâlnească cu inculpatul [...] în data de 14.06.2012, din convorbirile dintre aceştia reieşind că 
martorul [...] îi cerea inculpatului efectuarea de demersuri privind valorificarea unui denunţ pentru a 
putea beneficia de dispoziţiile art.19 din Legea nr.682/2002; 

- scopul real urmărit de fapt de către martorul [...] a fost acela de a se obţine probe cu privire la 
comiterea anterioară de către inculpatul [...] a infracţiunilor de trafic de influenţă menţionate la 
punctele 5.1.1. şi 5.1.2., pentru ca în final să fie valorificat denunţul făcut de [...] la data de 
12.08.2011 (deci cu aprox. 10 luni anterior) cu privire la acele infracţiuni şi astfel să beneficieze, în 
dosarul penal nr. 4128/118/2011 al Tribunalului Constanţa (în prezent pe rolul Înaltei Curţi de 
Casaţie şi Justiţie) în care are calitatea procesuală de inculpat, de cauza de reducere la jumătate a 
limitelor pedepsei prev. de art.19 din Legea nr.682/2002;  

- convorbirea din mediul ambiental dintre martorul denunţător [...] şi inculpatul [...] a fost 
interceptată prin mijloacele tehnice puse la dispoziţie martorului [...] de către organele de cercetare 
penală (DNA), astfel cum reiese din declaraţia dată în faţa instanţei de către martorul [...] la termenul 
din data de 23.04.2013, fiind astfel incidente hotărârea CEDO din 08.04.2003 în cauza M.M. c. 
Olandei şi hotărârea CEDO din 25 octombrie 2007 în cauza Van Vodel c. Olandei; 

- din nici un mijloc de probă administrat în cauză nu rezultă nici un indiciu că fapta din data de 
14.06.2014 ar fi fost săvârşită fără aceste insistenţe ale martorului [...], în condiţiile în care toate 
convorbirile telefonice dintre cei doi au fost iniţiate de către [...] iar în perioada de aprox. 1 an şi 3 
luni ulterioară faptei din februarie 2011 inculpatul [...] nu a avut iniţiativa de a-i propune martorului 
[...] să-i facă rost (pentru care să solicite vreun folos patrimonial) de vreun denunţ pentru a beneficia 
de dispoziţiile art.19 din Legea nr.682/2002. 

Ca urmare a constării existenţei unei provocări a inculpatului din partea martorului denunţător 
[...] pentru comiterea acestei fapte, Curtea constată că sunt aplicabile prevederile art.101 alin.3 cod 
procedură penală: “Este interzis organelor judiciare penale sau altor persoane care acţionează pentru 
acestea să provoace o persoană să săvârşească ori să continue săvârşirea unei fapte penale, în 
scopul obţinerii de probe”. 

Pronunţarea unei condamnări a inculpatului [...] pentru comiterea faptei de trafic de influenţă 
din data de 14.06.2012, comisă în circumstanţele expuse la punctul 5.1.3., ar constitui o încălcare a 
dreptului la un proces echitabil prev. de art.6 par. 1 din Convenţia Europeană a Dreptului Omului, în 
condiţiile în care nu există indicii că inculpatul [...] i-ar fi solicitat altă sumă de bani (în afara celei 
pretinse în luna februarie 2011, deci cu aprox. 1 an 4 luni anterior) în lipsa insistenţelor martorului 
denunţător [...] pentru obţinerea unui alt denunţ pentru obţinerea beneficiului prev. de art.19 din 
Legea nr.682/2002.  

În consecinţă, Curtea constată că mijlocul de probă constând în convorbirea ambientală din data 
de 14.06.2012 interceptată dintre martorul denunţător [...] şi inculpatul [...] a fost obţinut în urma 
provocării de către martorul denunţător, proba astfel obţinută echivalând cu o probă obţinută în mod 
nelegal, deoarece nu a fost obţinută doar printr-o cecetare pasivă a comiterii infracţiunii de către 
inculpat. 

Sunt aplicabile astfel prev. art.102 alin.(2) cod procedură penală: “Probele obţinute în mod 
nelegal nu pot fi folosite în procesul penal”. 

Prin neluarea în seamă a convorbirii ambientale din data de 14.06.2012 interceptată dintre 
martorul denunţător [...] şi inculpatul [...] (singurul mijloc de probă administrat cu privire la această 
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faptă), Curtea constată că nu există alte probe cu privire la comiterea infracţiunii de trafic de 
influenţă din data de 14.06.2012 de către inculpat. 

Prin urmare, faţă de aspectele expuse mai sus, Curtea urmează să facă aplicarea prevederilor: 
- art.396 alin.(5) cod procedură penală: “Achitarea inculpatului se pronunţă în cazul prevăzut la 

art.16 alin.(1) lit.a)-d)”; 
- art.16 alin.(1) lit.c) cod procedură penală: “ Acţiunea penală nu poate fi pusă în mişcare, iar 

când a fost pusă în mişcare nu mai poate fi exercitată dacă: …. c) nu există probe că o persoană a 
săvârşit infracţiunea”. 

 În consecinţă, în baza art.396 alin.5 cod procedură penală cu referire la art.16 lit.c) cod 
procedură penală, Curtea va achita pe inculpatul [...] pentru comiterea infracţiunii de trafic de 
influenţă prev. de art.257 alin.1 cod penal 1969 cu aplicarea art.6 din Legea nr.78/2000 (fapta din 
14.06.2012 faţă de denunţătorul [...]). 

Curtea are în vedere tot încadrarea juridică a infracţiunii de trafic de influenţă prev. de art.257 
alin.1 cod penal 1969 şi nu cea prev. de art.291 cod penal, având în vedere aplicarea globală a legii 
penale mai favorabile, potrivit argumentelor expuse mai sus la punctul 6.1. şi celor care vor fi expuse 
la punctul 7 privind individualizarea judiciară a pedepselor pentru infracţiunile reţinute ca fiind 
comise de către inculpatul [...]. 

 
5.4. Fapta din februarie-martie 2006 faţă de denunţătorul [...] 
Raportat la starea de fapt reţinută şi expusă la punctul  5.2., Curtea constată că fapta 

inculpatului [...] care a pretins la sfârşitul lunii februarie 2006 de la martorul [...] suma de 2.000 euro 
(sumă pe care a primit-o prin intermediul martorului [...]) pentru a interveni pe lângă judecătorul care 
soluţiona dosarul penal nr. 562/2005 al Judecătoriei Constanţa pentru ca acesta să dispună achitarea 
martorului [...] pentru infracţiunile pentru care era cercetat în acel dosar penal, întruneşte elementele 
constitutive ale infracţiunii de trafic de influenţă prev. de art. 257 al. 1 din Codul penal 1969 cu 
aplicarea art. 6 din Legea nr. 78/2000. 

Curtea constată că infracţiunea de trafic de influenţă prev. de art. 257 al. 1 din Codul penal 
1969 (sancţionată cu închisoare de la 2 la 10 ani) este incriminată sub acelaşi conţinut constitutiv 
prin art.291 cod penal în vigoare din 01.02.2014 (sancţionată cu închisoare de la 2 la 7 ani). 

Curtea constată că şi în cazul acestei infracţiuni sunt incidente argumentele expuse mai sus la 
punctul 6.1., în sensul că: 

- sub aspect sancţionator incriminarea actuală este mai favorabilă deoarece prevede o limită 
maximă specială mai mică, Curtea reţine că minimele speciale ale pedepsei sunt identice iar regimul 
sancţionator al pluralităţii de infracţiuni este mai favorabil inculpatului în regelementarea prev. de 
art.33, art.34 cod penal 1969 pentru motive care vor fi expuse la punctul 7 de mai jos cu privire la 
individualizarea judiciară a pedepselor. 

- Curtea are în vedere şi decizia Curţii Constituţionale nr.265/06.05.2014 (publicată în 
Monitorul Oficial nr.372/20.05.2014), prin care, cu unanimitate de voturi, s-a admis excepţia de 
neconstituţionalitate şi a constatat că dispoziţiile art.5 din Codul penal sunt constituţionale în măsura 
în care nu permit combinarea prevederilor din legi succesive în stabilirea şi aplicarea legii penale mai 
favorabile, decizia fiind definitivă şi general obligatorie.  

În consecinţă, Curtea va reţine încadrarea juridică a infracţiunii de trafic de influenţă prev. de 
art. 257 al. 1 din Codul penal 1969 cu aplicarea art. 6  din Legea nr. 78/2000. 

În ceea ce priveşte conţinutul constitutiv al infracţiunii, Curtea constată că elementul material al 
infracţiunii de trafic de influenţă s-a realizat prin pretinderea de către inculpatul [...] de la martorul 
denunţător [...] a sumei de 2.000 de euro şi primirea sumei de 2.000 euro prin intermediul martorului 
[...] (tatăl martorului [...]), inculpatul [...] creând martorului [...] impresia că are influenţă asupra 
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judecătoarei din dosarul penal nr. 562/2005 al Judecătoriei Constanţa pentru a se pronunţa o hotărâre 
de achitare pentru infracţiunile în care martorul [...] era cercetat în acel dosar penal în calitate de 
inculpat. 

Curtea constată că sunt incidente şi în cazul acestei infracţiuni argumentele expuse mai sus la 
punctul 6.1. în sensul că în practica judiciară şi în literatura juridică s-a stabilit că infracţiunea de 
influenţă se săvârşeşte şi atunci când inculpatul lasă să se creadă că are influenţă asupra unui 
funcţionar, ceea ce se întâmplă atunci când, fără a avea trecere pe lângă acel funcţionar, creează 
persoanei falsa credinţă că s-ar bucura de această trecere, nefiind important dacă inculpatul a precizat 
sau nu numele funcţionarului asupra căruia a lăsat să se creadă că are influenţă, fiind suficient să-l fi 
determinat numai prin calitatea acestuia deoarece ceea ce este important este ca influenţa presupusă a 
inculpatului să fi constituit pentru persoana interesată motivul important al tranzacţiei. 

Curtea mai reţine că actul pentru care inculpatul [...] a promis intervenţia intra în atribuţiile de 
serviciu ale judecătorului investit cu soluţionarea dosarului penal nr. 562/2005 al Judecătoriei 
Constanţa, practica judiciară şi literatura juridică stabilind că nu are  importanţă dacă intervenţia 
promisă a avut sau nu loc, dacă prin intervenţie s-a urmărit efectuarea de către funcţionar a unui act 
legal sau a unui act ilegal şi nici dacă acel act a fost efectuat sau nu, fiind suficient ca folosul să fi 
fost pretins sau primit pentru a-l determina pe funcţionar în sensul celor dorite de persoana interesată.   

Sub aspectul laturii subiective, Curtea constată că inculpatul [...] a comis infracţiunea de trafic 
de influenţă cu intenţie directă, acesta dându-şi seama şi vrând să-şi trafice influenţa presupusă pe 
lângă judecătorul investit cu soluţionarea dosarului penal nr. 562/2005 al Judecătoriei Constanţa, 
nefiind necesar ca acest scopul urmărit (influenţarea judecătorului) să fie efectiv realizat, în practica 
judiciară şi în literatura juridică stabilindu-se că este suficient că inculpatul l-a urmărit şi l-a acceptat 
în momentul pretinderii şi primirii sumei de bani. 

Obţinerea sumei de 2.000 de euro s-a realizat în urma promisiunilor de determinare a 
judecătorului, fără ca sub aspect subiectiv inculpatul [...] să fi intenţionat să facă astfel de demersuri; 
traficarea influenţei presupuse s-a realizat de inculpatul [...] cu scopul de a mai  primi bani de la 
denunţător, suplimentar faţă de cei încasaţi pentru serviciile sale de apărător ales în dosar. 

Ca motiv de nereuşită a ajutării lui [...] prin intervenţiile la judecător, inculpatul [...] a susţinut 
faţă de denunţător că de fapt judecătorul de caz a dorit să dea o soluţie favorabilă şi a primit banii, 
dar nu a fost de acord superiorul ierarhic, în urma unor telefoane. 

Curtea constată că toate aceste explicaţii formulate de inculpatul [...] nu au o bază faptică reală 
şi relevă hotărârea iniţială de traficare de influenţă prin inducerea în eroare cu privire la următoarele 
aspecte:   

- pretinsa influenţă faţă de judecător; 
- intervenţiile făcute la magistrat; 
- remiterea celor 2 000 de euro către  judecător; 
- refuzul şefei doamnei judecător de a adopta soluţia favorabilă, cauza explicit arătată de avocat 

fiind „că s-a primit telefoane”. 
În consecinţă, având în vedere că fapta de la sfârşitul lunii februarie - începutul lunii martie 

2006 faţă de martorul denunţător [...] a fost dovedită că a fost comisă, dincolo de orice îndoială, de 
către inculpatul [...], că această faptă constituie infracţiune, Curtea urmează a pronunţa condamnarea 
inculpatului [...], fiind îndeplinite cerinţele prev. de art.396 alin.(2) cod procedură penală: 
“Condamnarea se pronunţă dacă instanţa constată, dincolo de orice îndoială rezonabilă, că fapta 
există, constituie infracţiune şi a fost săvârşită de inculpat”. 

 
6.  Individualizarea judiciară a pedepselor  
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Faţă de modalitatea de soluţionare a acţiunii penale astfel cum a fost expusă mai sus la punctele 
5.1., 5.2., 5.3. şi 5.4, Curtea constată că inculpatul urmează a fi condamnat doar pentru: 

- săvârşirea infracţiunii de trafic de influenţă comisă în februarie 2011 faţă de denunţătorul [...]; 
- săvârşirea infracţiunii de trafic de de influenţă comisă în februarie-martie 2006 faţă de 

denunţătorul [...], 
- pentru celelalte două infracţiuni din martie-aprilie 2011 şi din 14.06.2011 comise faţă de 

denunţătorul [...] urmând a se pronunţa soluţii de achitare.   
La stabilirea pedepselor ce vor fi aplicate inculpatului [...] pentru comiterea celor două 

infracţiuni pentru care va fi condamnat, Curtea are în vedere criteriile generale de individualizare a 
pedepselor, respectiv limitele de pedeapsa prevăzute de lege, modul şi împrejurările de săvârşire a 
faptelor, gradul de pericol social al faptelor (infracţiuni de corupţie, respectiv de trafic de influenţă cu 
privire la corectitudinea actelor de cercetare penală şi de judecată), datele personale ale inculpatului 
(studii superioare, avocat, căsătorit, 1 copil minor). 

Curtea va avea în vedere şi cuantumul sumelor primite de către inculpatul [...] (2.500 euro de la 
denunţătorul [...] prin intermediul martorelor [...] şi [...], 2.000 euro de la denunţătorul [...] prin 
intermediul martorului [...]), precum şi faptul că inculpatul [...] este infractor primar, că după 
comiterea infracţiunilor a avut o atitudine corectă, prezentându-se la termenele de judecată fixate şi a 
respectat obligaţiile aferente măsurilor preventive luate faţă de el iar din recomandarea eliberată de 
către decanul Baroului Constanţa, prin care s-a realizat o caracterizare a activităţii de avocat a 
inculpatului [...], reiese că inculpatul nu a avut sancţiuni disciplinare, nu au existat conflicte cu 
colegii sau sesizări din partea justiţiabililor sau instanţelor. 

Faţă de toate aspectele expuse mai sus, Curtea se va orienta spre pedepse constând în minimul 
special de 2 ani închisoare, neimpunându-se reţinerea în favoarea inculpatului a vreunei circumstanţe 
atenuante, raportat la atitudinea nesinceră de recunoaştere a infracţiunilor care i-au fost reţinute 
precum şi la gradul de pericol social al infracţiunilor de corupţie comise. 

Curtea reţine că minimele speciale ale pedepsei sunt identice pentru infracţiunea de trafic de 
influenţă prev. de art.257 cod penal 1969, a cărei incriminare se regăseşte în infracţiunea de trafic de 
influenţă prevăzută de art.291 cod penal în vigoare de la data de 01.02.2014, însă regimul 
sancţionator al pluralităţii de infracţiuni este mai favorabil inculpatului în reglementarea prev. de 
art.33, art.34 cod penal 1969.  

Astfel, din perspectiva regimului sancţionator al concursului de infracţiuni, Curtea constată că 
legea penală mai favorabilă potrivit art.5 cod penal este codul penal 1969, având în vedere că sporul 
de pedeapsă prev. de art.34 alin.1 lit.b) cod penal 1969 nu este obligatoriu, pe când art. 39 alin.1 
lit.b) cod penal în vigoare din data de 01.02.2014 prevede aplicarea în mod obligatoriu pe lângă 
pedeapsa cea mai grea a unui spor de pedeapsă de o treime din totalul celorlalte pedepse stabilite (în 
prezenta cauză sporul de pedeapsă ar fi de 1/3 din 2 ani închisoare = 8 luni închisoare care s-ar 
adăuga la pedeapsa de 2 ani închisoare, în final pedeapsa calculată potrivitart. 39 alin.1 lit.b) cod 
penal în vigoare din data de 01.02.2014   care s-ar aplica inculpatului [...] fiind de 2 ani şi 8 luni 
închisoare. 

În acelaşi sens, Curtea are în vedere şi decizia Curţii Constituţionale nr. 265/06.05.2014 
(publicată în Monitorul Oficial nr.372/20.05.2014), prin care, cu unanimitate de voturi, s-a admis 
excepţia de neconstituţionalitate şi a constatat că dispoziţiile art.5 din Codul penal sunt 
constituţionale în măsura în care nu permit combinarea prevederilor din legi succesive în stabilirea şi 
aplicarea legii penale mai favorabile, decizia fiind definitivă şi general obligatorie.  

În consecinţă, efectuând o aplicare globală a legii penale mai favorabile, Curtea va reţine 
încadrarea juridică a infracţiunii de trafic de influenţă prev. de art. 257 al. 1 din Codul penal 1969 cu 
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aplicarea art. 6  din Legea nr. 78/2000, urmând a se aplica regimul sancţionator al concursului de 
infracţiuni prev. de art.33 lit.a) rap. la art.34 alin.1 lit.b) cod penal 1969.     

Faţă de ansamblul considerentelor expuse, în baza art.257 alin.1 cod penal 1969 cu aplicarea 
art.6 din Legea nr.78/2000, Curtea va condamna pe inculpatul [...] la pedeapsa de 2 ani închisoare 
pentru săvârşirea infracţiunii de trafic de influenţă (fapta din februarie 2011 faţă de denunţătorul 
[...]). 

În baza art.257 alin.1 cod penal 1969 cu aplicarea art.6 din Legea nr.78/2000, Curtea va 
condamna pe inculpatul [...] la pedeapsa de 2 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de trafic de 
influenţă (fapta faţă de denunţătorul [...]). 

 În baza art.33 lit.a) cod penal 1969 cu referire la art.34 lit.b) cod penal 1969 şi cu aplicarea 
art.5 cod penal, Curtea va contopi pedepsele stabilite şi aplică inculpatului [...] pedeapsa cea mai grea 
de 2 ani închisoare, apreciind că nu se impune aplicarea vreunui spor de pedeapsă raportat la faptul 
că cele două infracţiuni au fost comise la un interval mare de timp una de cealaltă, respectiv 5 ani. 

În ceea ce priveşte aplicarea pedepselor accesorii, Curtea constată că sunt aplicabile prev. art.12 
alin.1 din Legea nr.187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind noul cod penal: 
“În cazul succesiunii de legi penale intervenite până la rămânerea definitivă a hotărârii de 
condamnare, pedepsele accesorii şi complementare se aplică potrivit legii care a fost identificată ca 
lege mai favorabilă în raport cu infracţiunea comisă”. 

În consecinţă, în raport de aspectele expuse mai sus prin care s-a constatat  că legea penală mai 
favorabilă global este codul penal 1969, Curtea urmează a face aplicarea prev. art. 71 cod penal 
1969. 

Prin urmare, în ceea ce priveşte interzicerea cu titlul de pedeapsă accesorie, a drepturilor 
prevăzute de art. 64 lit. a), b) Cod penal 1969, Curtea constată, în baza art. 1 din Convenţia 
Europeana a Drepturilor Omului, corelat cu art. 1 din Legea 30/1994 privind ratificarea Convenţiei 
pentru apărarea drepturilor omului şi a protocoalelor adiţionale la aceasta convenţie, şi cu art. 11 din 
Constituţia României, inaplicabilitatea de plano a acestor dispoziţii legale interne, în lumina celor 
statuate de Curte in cauza Hirst c. Marii Britanii. 

Astfel, Curtea a stabilit că interzicerea absolută a drepturilor electorale, automată şi 
discreţionară, ca urmare a condamnării unei persoane la o pedeapsă privativă de libertate, este de 
natură să încalce dreptul prevăzut de articolul 3 din Protocolul nr. 1, constând în dreptul la alegeri 
libere. 

În acest sens, Curtea nu poate accepta o interzicere absolută a dreptului de vot al unui 
condamnat, indiferent de circumstanţe, în temeiul dreptului intern şi intră în marja de apreciere a 
fiecărui stat stabilirea de limitări ale drepturilor cetăţeneşti, fie pe cale legislativă, fie pe cale 
judiciară a individualizării sancţiunilor, cu singurul amendament al stabilirii unor criterii rezonabile 
şi pertinente, ţinând de natura sau de gravitatea faptelor săvârşite. 

Pe cale de consecinţă, Curtea nu va face aplicabilitatea art. 64 alin. 1 lit. a) teza I Cod penal 
constând în interzicerea dreptului de a alege autorităţile publice sau în funcţii elective publice. 

Faţă de ansamblul motivelor expuse, în baza art. 71 cod penal 1969 cu referire la art.12 alin.1 
din Legea nr.187/2012, Curtea va aplica inculpatului [...] pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor 
prev. de art.64 alin.1 lit.a) (teza a II-a), lit.b) cod penal 1969. 

 
7. Individualizarea judiciară a modalităţii de executare a pedepsei şi dispoziţii cu privire 

la măsurile preventive 
În ceea ce priveşte individualizarea judiciară a modalităţii de executare a pedepsei, Curtea are 

în vedere asigurarea îndeplinirii scopului educativ, preventiv şi coercitiv al pedepsei. 
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Pentru aceasta, Curtea are în vedere natura infracţiunilor reţinute că au fost comise de către 
inculpatul [...] care reprezintă infracţiuni de corupţie, fenomenul de corupţie reprezentând un 
fenomen deosebit de amplu care se manifestă în domenii diverse în societatea românească, care 
afectează o normală dezvoltare a societăţii şi pentru care s-au luat multiple măsuri pentru diminuarea 
acestui fenomen infracţional atât la nivelul reglementărilor interne din România cât şi la nivel 
european. 

Curtea apreciază că toate măsurile luate pentru diminuarea acestui fenomen infracţional al 
corupţiei nu îşi ating scopul dacă infracţiunile de corupţie descoperite nu sunt sancţionate într-un 
mod aspru în ceea ce priveşte modalitatea de executare pentru a se asigura scopul educativ, preventiv 
şi coercitiv al pedepsei; o pedeapsă aplicată într-un cuantum mai ridicat dar într-o modalitate de 
executare neprivativă de libertate nu este în măsură să realizeze acest scop al pedepsei pentru a se 
obţine rezultatele dorite în diminuarea fenomenului de corupţie din societatea românească ci poate fi 
în măsură să încurajeze comiterea chiar de către inculpat sau de către alte persoane a unor fapte de 
corupţie, atâta timp cât practica judiciară a instanţelor de judecată cu privire la modalitatea de 
executare a pedepselor aplicate ar fi aceea de neexecutare în regim de detenţie. 

Curtea mai are în vedere în ceea ce-l priveşte pe inculpatul [...] că prin infracţiunile care i-au 
fost reţinute s-a creat o percepţie a justiţiabililor a existenţei unei corupţii în justiţie, în sensul că 
actul de justiţie poate fi influenţat prin oferirea unor sume de bani organelor de cercetare penală sau 
judecătorilor pentru a influenţa ancheta în diferite cauze penale sau pronunţarea unor hotărâri 
judecătoreşti, aspecte natură a crea o percepţie publică negativă asupra actului de justiţie în general şi 
o lipsă de încredere în general asupra actului de justiţie. 

Curtea mai reţine că inculpatul [...] nu a avut o atitudine sinceră de recunoaştere a infracţiunilor 
care i-au fost reţinute, dovedind astfel o lipsă de asumare a comportamentului său infracţional, 
Curtea apreciind astfel că scopul educativ preventiv al pedepsei în ceea ce-l priveşte pe acest inculpat 
nu poate fi atins în situaţia în care pedeapsa nu s-ar executa în regim privativ de libertate, neputându-
se reţine că pronunţarea condamnării la o pedeapsă în regim neprivativ de libertate ar constitui un 
avertisment pentru acest inculpat şi, chiar fără executarea pedepsei, nu va mai săvârşi alte infracţiuni. 

Faţă de ansamblul motivelor expuse, Curtea va stabili ca pedeapsa rezultantă de 2 ani 
închisoare care se va aplica inculpatului [...] se va execută în regim de detenţie potrivit art.60 cod 
penal, nefiind întemeiate solicitările acestui inculpat de stabilire a unui regim de executare a pedepsei 
neprivative de libertate. 

În ceea ce priveşte măsurile preventive, Curtea constată că în cursul urmării penale s-au luat 
faţă de inculpatul [...] măsurile preventive constând în: 

- reţinere la data de 16.10.2012: prin ordonanţa nr. 187/P/2011 din 16.10.2012, ora 16:25 s-a 
dispus reţinerea inculpatului [...] pentru 24 de ore, de la data de 16.10.2012, ora  16:25,  până la data 
de 17.10.2012, ora 16:25; 

- arestare preventivă la data de 17.10.2012: prin încheierea din data de 17.10.2012 dată în 
dosarul nr. 7774/2/2012 Curtea de Apel  Bucureşti a dispus arestarea preventivă, pentru 29 de zile,  a 
inculpatului [...]; la soluţionarea recursului împotriva acestei încheieri, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, 
la data de 23.10.2012, a dispus punerea în libertate a inculpatului şi luarea faţă de acesta a măsurii obligării 
de a nu părăsi ţara, pentru perioada 23.10.2012-21.11.2012.   

Având în vedere modalitatea de executare în regim de detenţie a pedepsei aplicate inculpatului 
[...], în baza art.72 alin.1 cod penal, Curtea va scadea din pedeapsa aplicată inculpatului [...] perioada 
reţinerii şi arestării preventive începând din data de 16.10.2012 până în data de 23.10.2012 inclusiv. 

Curtea mai reţine că măsura preventivă a obligării inculpatului de a nu părăsi ţara, pentru perioada 
23.10.2012 - 21.11.2012, dispusă prin încheierea de şedinţă nr. 3428/23.10.2012 a Înaltei Curţi de 
Casaţie şi Justiţie, pronunţată în dosar nr. 7774/2/2012, a fost ulterior prelungită de către procuror. 
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   Fiind sesizată instanţa de judecată, prin încheierea de şedinţă din data de 26.03.2012 Curtea a 
constatat încetată de drept măsura obligării de a nu părăsi ţara dispusă de Înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie prin încheierea din data de 23.10.2012 (în cursul urmăririi penale) şi, în baza art. 1451 cod 
procedură penală, a dispus luarea măsurii preventive a obligării de a nu părăsi ţara faţă de inculpatul 
[...]. 

 La primul termen de judecată după intrarea în vigoare noului cod de procedură penală la data de 
01.02.2014 (având în vedere că măsura preventivă a obligării de a nu părăsi ţara nu mai este prevăzută de 
noul cod de procedură penală), prin încheierea de şedinţă din data de 14.02.2014 Curtea a dispus, în baza 
art.16 alin.3 din Legea nr. 255/2013 cu referire la art. 211 alin. (2) C. proc. pen. raportat la art. 214 
C. proc. pen., luarea măsurii controlului judiciar faţă de [...] până la soluţionarea definitivă a cauzei.  

Având în vedere scopul măsurii preventive a controlului judiciar, pentru asigurarea unei bune 
desfăşurări a procesuluipenal, raportat şi la pedeapsa aplicată şi modalitatea de executare stabilită, în 
baza art.404 alin.4 lit.b) cod procedură penală, Curtea va menţine măsura preventivă a controlului 
judiciar dispusă faţă de inculpatul [...] prin încheierea de şedinţă din data de 14.02.2014 a Curţii de 
Apel Constanţa, în dosar nr. 1426/36/2012. 

 
8. Măsuri privind sumele primite de inculpatul [...] de la denunţători şi cu privire la 

măsura asiguratorie  
Curtea constată că inculpatului [...] i s-a reţinut comiterea a două infracţiuni de trafic de 

influenţă: 
- săvârşirea infracţiunii de trafic de influenţă comisă în februarie 2011 faţă de denunţătorul [...], 

de la care a primit prin intermediari suma de 2.500 euro; 
- săvârşirea infracţiunii de trafic de de influenţă comisă în februarie-martie 2006 faţă de 

denunţătorul [...], de la care a primit prin intermediar suma de 3.000 euro.  
În consecinţă, Curtea va face aplicarea prev. art.257 alin.2 cod penal 1969 cu referire la art.256 

alin.2 cod penal 1969 şi la art.19 din Legea nr.78/2000, şi va dispune confiscarea de la inculpatul [...] 
a următoarelor sume: 

- suma de 2.000 euro (primită de la denunţătorul [...]);  
- suma de 2.500 euro (primită de la denunţătorul [...]). 
Curtea constată că prin ordonanţa procurorului nr.187/P/2011 din data de 14.11.2011 s-a luat 

măsura asiguratorie constând în sechestru, în limita sumei de 4.500 euro, asupra autoturismului 
marca [...], fabricat în anul 2002, carte de identitate seria D 62146, serie saşiu [...], număr de 
înmatriculare [...], proprietatea inculpatului [...]. 

Având în vedere scopul luării măsurii asiguratorii şi faptul că se va dispune prin prezenta 
hotărâre confiscarea de la inculpatul [...] a sumei totale de 4.500 euro, în baza art.404 alin.4 lit.c) cod 
procedură penală, Curtea va menţine măsura asiguratorie luată prin ordonanţa procurorului 
nr.187/P/2011 din data de 14.11.2011 constând în sechestrul, în limita sumei de 4.500 euro, asupra 
autoturismului marca [...], fabricat în anul 2002, carte de identitate seria D 62146, serie saşiu [...], 
număr de înmatriculare [...], proprietatea inculpatului [...].  

 
9. Măsuri cu privire la cheltuielile judiciare 
Curtea constată că potrivit art.274 alin.(1) cod procedură penală: “În caz de renunţare la 

urmărirea penală, condamnare, amânare a aplicării pedepsei sau renunţare la aplicarea pedepsei, 
inculpatul este obligat la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat, cu excepţia cheltuielilor 
privind avocaţii din oficiu şi interpreţii desemnaţi de organele judiciare, care rămân în sarcina 
statului”. 
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Curtea are în vedere la evaluarea cuantumului cheltuielilor judiciare avansate de către stat 
următoarele: 

- prin rechizitoriu s-a stabilit efectuarea unor cheltuieli judiciare în cuantum de 3.000 lei; 
- cercetarea judecătorească a durat aprox. 1 an şi 4 luni, fiind acordate 15 termene de judecată, 

fiind citate părţile, martorii propuşi din rechizitoriu şi cei solicitaţi de către inculpat şi  s-au efectuat 
adrese pentru solicitarea unor informaţii şi comunicarea unor înscrisuri, apreciindu-se că s-au avansat 
cheltuieli judiciare în cuantum de 2.000 lei.    

În consecinţă, în baza art.274 alin.1 cod procedură penală, Curtea va obliga pe inculpatul [...] la 
plata sumei de 5.000 lei către stat, cu titlu de cheltuieli judiciare. 

Curtea constată că inculpatul [...] nu a fost asistat sau reprezentat în cursul urmării penale sau al 
cercetării judecătoreşti de vreun avocat desemnat din oficiu, nefiind astfel incidente prev. art.272 cod 
procedură penală. 

Decizia penală nr. 77/P/09.05.2014 
Judecător redactor Dan  Iulian Năstase 

 
 
 
 
 

DDRREEPPTT  PPRROOCCEESSUUAALL  PPEENNAALL  
 
 

          7. Aducerea la cunoștința părților a unor prevederi legale de atenuare a 
pedepsei. Nulitatea probelor. Apel. Trimiterea cauzei la instanța de fond - 
inadmisibilitate. Încadrare juridică. Fapta de „aderare la un grup infracțional 
organizat”. Achitare. 

 
Aducerea la cunoştinţa inculpatului a unor prevederi legale de reducere a pedepsei nu poate fi 

interpretată ca o modalitate de manipulare a inculpatului sau ca o procedură neloială de obţinere a probelor 
în cursul urmăririi penale. 

Nu este admisibilă admiterea apelului şi desfiinţarea sentinţei primei instanţe cu trimitere spre 
rejudecare la cererea apelantului inculpat că nu a luat la cunoştinţă de CD-urile pe care s-au stocat 
interceptările şi înregistrările convorbirilor telefonice. 

Câtă vreme actele materiale au fost comise în baza însărcinării de către capul organizaţiei şi alţi doi 
participanţi, la interval scurt, pentru deţinerea şi transportul aceluiaşi drog-cocaină, rezultă că apelantul 
inculpat s-a asociat unui grup infracţional organizat, cu un rol bine stabilit şi recompensat în scopul comiterii 
uneia dintre cele mai grave infracţiuni cu caracter transfrontalier-traficul ilicit de droguri aşa încât nu se 
poate dispune achitarea inculpatului conform art.16 alin.l lit.a) cod procedură penală în ceea ce priveşte 
fapta de aderare la grup infracţional organizat deoarece nu există. 

 
Art.421 cod procedură penală 

Art.421 pct.2 lit.b) cod procedură penală  
Art.16 alin.l lit.a) cod procedură penală  

Art.3201 cod de procedură penală din 1969  
Art.396 alin.(10) cod de procedură penală  

Art.7 din Legea nr.39/2003 
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Prin sentinţa penală nr.107 din data de 27 august 2013, pronunţată în dosarul penal 
nr.164/88/2013, Tribunalul Tulcea a hotărât respingerea excepţiei nulităţii absolute a mijloacelor de 
probă invocată de inculpatul Ţ.I. ca neîntemeiată şi condamnarea acestuia, alături de alţi inculpaţi, la 
o pedeapsă principală de 3 ani închisoare şi 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art.64 alin.l lit.a 
teza a Il-a şi lit.b Cod penal pentru infracţiunea prev. de art.7 din Lg.39/2003, respectiv la o pedeapsă 
principală de 5 ani închisoare şi 3 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art.64 alin.l lit.a teza a Il-a 
şi lit.b cod penal pentru infracţiunea prev. de art.2 alin.2 din Legea 143/2000 cu aplic, art.41 alin.2 
cod penal, ambele şi cu art.37 lit.a, art.74 alin.2 şi art.76 alin.l lit.a cod penal din 1969, contopite 
conform art.33 lit.a - 341it.b cod penal din 1969 în pedeapsa în pedeapsa principală cea mai grea de 5 
ani închisoare la care s-a adăugat potrivit art.83 cod penal din 1969 pedeapsa de 8 luni închisoare 
(dispusă prin sentinţa penală nr. 100/21.01.2011 pronunţată de Judecătoria Tulcea) şi pedeapsa 
complementară de 3 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art.64 alin.l lit.a teza a Il-a şi lit.b cod 
penal din 1969. 

Pentru pronunţarea hotărârii, instanţa de fond a stabilit situaţia de fapt minatoare: 
T.E.C. a fost racolată de E.G., spunându-i iniţial că va fi însoţitoarea lui apelantului inculpat 

Ţ.I. la transportul de droguri. A plecat împreună cu apelantul inculpat Ţ.I., cu avionul, din Bucureşti 
către Italia, întâlnindu-se, la Torino, cu S.A.I., care i-a cazat într-un apartament unde se aflau mai 
mulţi tineri, explicându-le ce aveau de făcut. Timp de două săptămâni, au avut întâlniri repetate - o 
dată la două zile - cu două persoane de culoare (bărbat şi femeie), cărora le spuneau „mama şi tata", 
care le citeau dintr-o biblie, diferite versete. In jurul datei de 25.12.2011, au plecat spre Brazilia, 
făcând escală în Spania. S-au cazat la un hotel din Sao Paulo, folosind banii primiţi de la S.A.I., câte 
1.200 euro de fiecare. Au cumpărat o cartelă SIM, au transmis numărul lui S.A.I., iar în jurul datei de 
29.12.2011, au primit de la o persoană de sex feminin - cu care s-au întâlnit în faţa hotelului - o 
pungă în care erau două perechi de adidaşi, cunoscând că aceştia conţineau droguri, mai precis 
cocaină. Referitor la aceste aspecte, T.E.C. a relatat, în cursul urmăririi penale, următoarele: „De la 
S.A.I. am ştiut încă de la plecare că urma să se procedeze în acest fel, adică să primim încălţări cu 
care să ne întoarcem în Italia, încălţări care să corespundă într-o oarecare măsură numerelor noastre". 

In ziua de 30.12.2012, au plecat din Brazilia către Spania, cu avionul, iar de aici au folosit un 
autocar pentru a ajunge la Torino, fiind aşteptaţi de către S.A.I. care i-a cazat la un alt hotel, după 
predarea adidaşilor. Acesta a revenit cu cei doi cetăţeni de culoare - respectiv „mama şi tata" - 
oferindu-le sume de bani, în euro, în funcţie de cantitatea transportată. Astfel, T.E.C. a primit 2.000 
euro, iar apelantul inculpat Ţ.I. a primit 3.000 euro, din care i-au plătit lui E.G. câte 250 euro - pentru 
faptul că îi racolaseră - la revenirea în ţară. Banii câştigaţi i-au cheltuit în interes personal. 
Convingerea instanţei se bazează pe probele directe (conţinutul declaraţiilor prin care inculpaţii, în 
cursul urmăririi penale, recunosc ambele fapte de care sunt acuzaţi) şi pe probele mediate şi indirecte 
- declaraţiile martorilor, conţinutul proceselor-verbale de redare al convorbirilor telefonice dintre 
inculpaţi şi martori. 

In finalul cercetării judecătoreşti, apărarea inculpatului Ţ.I. a invocat nulitatea absolută a 
mijloacelor de probă obţinute în mod nelegal de către parchet şi anume: 

1) declaraţiile inculpaţilor şi cele ale martorilor (acestora sugerându-li-se să scrie în 
declaraţii că ar fi transportat droguri (cocaină), deşi nu au văzut şi nu au cunoscut să fi transportat o 
asemenea substanţă);de asemenea, acestora li s-a promis că li se va aplica o pedeapsă cu suspendarea 
executării în contextul prevalării de dispoziţiile art.3201 cod procedură penală, li s-a spus că au fost 
filmaţi, supravegheaţi şi urmăriţi cu mult timp în urmă, afirmaţii cu efect intimidant de natură să 
anihileze dreptul la apărare al persoanei inculpatului, ceea ce contravine regulilor procesului 
echitabil. A susţinut inculpatul că anchetatorii au pornit din start cu ideea că inculpaţii, şi în special 
apelantul inculpat Ţ.I. au comis cu vinovăţie faptele pentru care erau cercetaţi. 



 
 

55 

2) referatul de evaluare al inculpatului Ţ.I., asemenea celorlalte referate, este nul absolut, 
deoarece consilierul care 1-a întocmit s-a subrogat în drepturile anchetatorului, realizând investigaţii 
ce ţin de esenţa cercetării penale, trăgând concluzii de vinovăţie a inculpaţilor în lipsa oricărei probe. 
S-a mai arătat că referatul conţine elemente străine de art.12 din OG 92/2000, că la data 
„investigării" inculpatul era arestat preventiv şi ar fi trebuit să fie asistat de un avocat. 

3) interceptările şi înregistrările convorbirilor telefonice deoarece au fost obţinute în mod 
ilegal şi fără autorizarea motivată a judecătorului cu privire la pretinsul trafic de droguri de mare risc 
şi cu depăşirea duratei legale de 120 de zile care a expirat la data de 21 august 2012, iar autorizaţiile 
de interceptare pe numele inculpaţilor E.G. şi LA. au fost date în vederea depistării, obţinerii şi 
comercializării drogurilor de risc şi nicidecum pentru infracţiunea de trafic internaţional de droguri 
de mare risc. 

4) procesele-verbale de redare a interceptărilor, deoarece nu sunt semnate de către cel care 
le-a întocmit şi nu sunt însuşite de către emitent (comisar de poliţie T.A. din cadrul Serviciului 
B.C.C.O. Tulcea), iar certificarea pentru autenticitate aplicată de procurorul de caz nu este de natură 
a acoperi lipsa de semnătură a proceselor-verbale de către cel care le-a întocmit, astfel că, aceste 
interceptări sunt vădit ilegale. 

Excepţia invocată de apărătorul ales al inculpatului Ţ.I. este neîntemeiată deoarece aducerea 
la cunoştinţa inculpatului a unor prevederi legale (dat fiind că alţi inculpaţi cercetaţi în cauze similare 
au recunoscut faptele pentru care erau cercetaţi) nu poate fi interpretată ca o modalitate de manipulare 
a inculpatului sau ca o procedură neloială de obţinere a probelor în cursul urmăririi penale, apoi, nu 
există dovezi nici că inculpatul ar fi fost supus vreunei presiuni cu efect intimidant ca urmare a 
afirmării de către anchetatori că ar fi fost filmat, supravegheat, urmărit cu mult timp în urmă, 
respectiv referatul de evaluare nu este lovit de nulitatea absolută, răspunde exigenţelor impuse de 
art.12 din actul normativ şi conţine date privind persoana inculpatului (modul din care provine, starea 
sa de sănătate, eventual dependenţa), nivelul instrucţiei şcolare, comportamentul, factorii care îi 
influenţează sau îi pot influenţa conduita generală, perspectivele de reintegrare în societate, nicăieri 
în cuprinsul O.G. nr.92/2000 nu este prevăzută obligativitatea prezentării referatului şi semnării sale 
de către inculpat şi nici obligativitatea sau posibilitatea asistării celui intervievat de către avocat, nu 
constituie o probă care să sprijine acuzarea dintre cele prevăzute de art.64 alin.l cod procedură 
penală, ci doar un instrument consultativ, de orientare în luarea deciziilor juridice, incontestabil util 
în individualizarea pedepselor, îndeosebi în alegerea modalităţii de executare a acestora; totodată, cu 
privire la nulitatea interceptărilor şi înregistrărilor convorbirilor telefonice, verificând încheierile de 
şedinţă din 23.04.2012, 23.05.2012, 08.08.2012 şi 17.09.2012 şi autorizaţiile emise în baza acestor 
încheieri, nu există niciun motiv de nulitate, aceste interceptări fiind obţinute cu autorizarea motivată 
a preşedintelui instanţei, fiecare autorizaţie nedepăşind termenul de 30 de zile prevăzut de art.911 
alin.3 şi 4 Cod procedură penală, durata totală nedepăşind 120 de zile, fiind astfel respectat alin.5 al 
art.911 şi în cuprinsul art.913 Cod procedură penală ce reglementează certificarea înregistrărilor, nu 
se prevede obligativitatea semnării procesului-verbal de către lucrătorul din cadrul poliţiei judiciare, 
ci doar obligativitatea certificării pentru autenticitate de către procurorul care efectuează sau 
supraveghează urmărirea penală, or, procesele-verbale depuse la dosarul cauzei sunt certificate 
pentru autenticitate de către procurorul de caz. 

Aşa fiind, sub aspectul încadrării juridice, faptele inculpaţilor de a adera la grupul infracţional 
organizat de S.A.I. împreună cu doi cetăţeni de culoare şi de a sprijini prin acţiunile lor acest grup 
întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii prev. de art.7 din Legea nr.39/2003. 

Faptele inculpaţilor P.V.C., Ş.V. şi T.E.C. de a deţine şi transporta, fără drept, în perioada 
2011-2012, droguri de mare risc (cocaină) ce fac parte din tabelul anexă nr.II din Legea 143/2000 
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dinspre Brazilia către Italia întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii prevăzute de art.2 alin.2 
din Legea 143/2000. 

Fapta apelantului inculpat Ţ.I. de a deţine şi transporta, fără drept, în două împrejurări distincte 
(unul cu T.E.C. în decembrie 2011, iar celălalt cu LA. în anul 2012) în baza aceleiaşi rezoluţii 
infracţionale, droguri de mare risc (cocaină) dinspre Brazilia către Italia întruneşte elementele 
constitutive ale infracţiunii prevăzute de art.2 alin.2 din Legea 143/2000 cu aplicarea art.41 alin.2 
Cod penal. 

Fapta inculpatului P.V.C. de a introduce în ţară fără drept, în vara anului 2012, cantitatea de 50 
gr. de marijuana ce constituie drog de risc, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii 
prevăzute de art.3 alin.l din Legea 143/2000. 

Fapta aceluiaşi inculpat de a deţine şi transporta pe teritoriul României, până la Tulcea, 
cantitatea de 50 grame de marijuana pe care a oferit-o ulterior lui LA. în vederea punerii în circulaţie 
întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii prev. de art.2 alin.l din acelaşi act normativ. 

Inculpatul Ţ.I. a săvârşit faptele în stare de recidivă postcondamnatorie în raport de 
condamnarea de 8 luni închisoare cu aplicarea art.81 cod penal prin sentinţa penală nr. 100/2011 a 
Judecătoriei Tulcea. 

Apelul, cale de atac exercitată împotriva sentinţei de condamnare 
Împotriva hotărârii, în termenul legal, inculpatul Ţ.I. a declarat apel cu privire la încadrarea 

juridică a faptei de „aderare la un grup infracţional organizat" prevăzută de Legea nr.39/2003 
deoarece este făcută generic, nu e explicat grupul infracţional organizat, nu se face trimitere la care 
dintre cele 20 de infracţiuni este încadrată fapta. Totodată, apelantul a solicitat în prealabil trimiterea 
cauzei la instanţa de fond întrucât nu au luat la cunoştinţă de CD-urile pe care s-au stocat 
interceptările şi înregistrările convorbirilor telefonice, respectiv achitarea conform art.16 alin.l lit.a 
cod procedură penală în ceea ce priveşte fapta de aderare la grup infracţional organizat deoarece nu 
există, precum şi în temeiul art.16 alin.l lit.c cod procedură penală pentru infracţiunea de trafic 
internaţional de droguri deoarece nu există probe că o persoană a săvârşit acea infracţiune. 

 

Legislaţie relevantă 
Cod de procedură penală din 1969 
art. 3201 
Până la inceperea cercetării judecătorești, inculpatul poate declara personal sau prin înscris 

autentic că recunoaște savarsirea faptelor retinute in actul de sesizare a instanței si solicita ca 
judecata să se facă in baza probelor administrate in faza de urmărire penală. 

Judecata poate avea loc numai in baza probelor administrate in faza de urmarire penală, 
doar atunci cand inculpatul declară că recunoaste in totalitate faptele retinute in actul de sesizare a 
instantei si nu solicita administrarea de probe, cu exceptia inscrisurilor in circumstantiere pe care le 
poate administra la acest termen de judecată. 

La termenul de judecată, instanța intreabă pe inculpat dacă solicită ca judecata să aibă loc 
in baza probelor administrate in faza de urmărire penală, pe care le cunoaste și le insușește, 
procedează la audierea acestuia și apoi acordă cuvantul procurorului și celorlalte părți. 

… 
Instanța va pronunța condamnarea inculpatului, care beneficiază de reducerea cu o treime a 

limitelor de pedeapsă prevazute de lege, in cazul pedepsei inchisorii, și de reducerea cu o pătrime a 
limitelor de pedeapsă prevăzute de lege, in cazul pedepsei amenzii. 

 
Legea nr.135/2010 privind Codul de procedură penală  
art.16 

    Cazurile care împiedică punerea în mişcare şi exercitarea acţiunii penale 
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    (1) Acţiunea penală nu poate fi pusă în mişcare, iar când a fost pusă în mişcare nu mai poate fi 
exercitată dacă: 

    a) fapta nu există; 
… 
 

art. 101 
    Principiul loialităţii administrării probelor 
    (1) Este oprit a se întrebuinţa violenţe, ameninţări ori alte mijloace de constrângere, precum şi 

promisiuni sau îndemnuri în scopul de a se obţine probe. 
    … 

art. 102 
    Excluderea probelor obţinute în mod nelegal 
     … 
    (2) Probele obţinute în mod nelegal nu pot fi folosite în procesul penal. 
 

art. 281 
    Nulităţile absolute 
    (1) Determină întotdeauna aplicarea nulităţii încălcarea dispoziţiilor privind: 
    a) compunerea completului de judecată; 
    b) competenţa materială şi competenţa personală a instanţelor judecătoreşti, atunci când judecata a 
fost efectuată de o instanţă inferioară celei legal competente; 
    c) publicitatea şedinţei de judecată; 
    d) participarea procurorului, atunci când participarea sa este obligatorie potrivit legii; 
    e) prezenţa suspectului sau a inculpatului, atunci când participarea sa este obligatorie potrivit legii; 
    f) asistarea de către avocat a suspectului sau a inculpatului, precum şi a celorlalte părţi, atunci când 
asistenţa este obligatorie. 

… 
art. 282 

    Nulităţile relative 
    (1) Încălcarea oricăror dispoziţii legale în afara celor prevăzute la art. 281 determină nulitatea actului 
atunci când prin nerespectarea cerinţei legale s-a adus o vătămare drepturilor părţilor ori ale subiecţilor 
procesuali principali, care nu poate fi înlăturată altfel decât prin desfiinţarea actului. 
    (2) Nulitatea relativă poate fi invocată de procuror, suspect, inculpat, celelalte părţi sau persoana 
vătămată, atunci când există un interes procesual propriu în respectarea dispoziţiei legale încălcate. 
    (3) Nulitatea relativă se invocă în cursul sau imediat după efectuarea actului ori cel mai târziu în 
termenele prevăzute la alin. (4). 

 
art.396 

    Rezolvarea acţiunii penale 
(1) Instanţa hotărăşte asupra învinuirii aduse inculpatului, pronunţând, după caz, condamnarea, 

renunţarea la aplicarea pedepsei, amânarea aplicării pedepsei, achitarea sau încetarea procesului penal. 
(2) Condamnarea se pronunţă dacă instanţa constată, dincolo de orice îndoială rezonabilă, că fapta 

există, constituie infracţiune şi a fost săvârşită de inculpat. 
…… 
(5) Achitarea inculpatului se pronunţă în cazul prevăzut la art. 16 alin. (1) lit. a) - d). 

 
art. 421 

    Soluţiile la judecata în apel 
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    Instanţa, judecând apelul, pronunţă una dintre următoarele soluţii: 
    1. respinge apelul, menţinând hotărârea atacată: 
    ….; 
    2. admite apelul şi: 
    a) desfiinţează sentinţa primei instanţe şi pronunţă o nouă hotărâre procedând potrivit regulilor 
referitoare la soluţionarea acţiunii penale şi a acţiunii civile la judecata în fond; 

b) desfiinţează sentinţa primei instanţe şi dispune rejudecarea de către instanţa a cărei hotărâre a fost 
desfiinţată pentru motivul că judecarea cauzei la acea instanţă a avut loc în lipsa unei părţi nelegal citate 
sau care, legal citată, a fost în imposibilitate de a se prezenta şi de a înştiinţa instanţa despre această 
imposibilitate, invocată de acea parte. Rejudecarea de către instanţa a cărei hotărâre a fost desfiinţată se 
dispune şi atunci când există vreunul dintre cazurile de nulitate absolută, cu excepţia cazului de 
necompetenţă, când se dispune rejudecarea de către instanţa competentă. 

 
Legea nr.143 din 26 iulie 2000, privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri 
art.2 
(1) Cultivarea, producerea, fabricarea, experimentarea, extragerea, prepararea, transformarea, 

oferirea, punerea în vânzare, vânzarea, distribuirea, livrarea cu orice titlu, trimiterea, transportul, 
procurarea, cumpărarea, deţinerea ori alte operaţiuni privind circulaţia drogurilor de risc, fără drept, se 
pedepsesc cu închisoare de la 3 la 15 ani şi interzicerea unor drepturi. 

 
art.3 
(1) Introducerea sau scoaterea din ţară, precum şi importul ori exportul de droguri de risc, fără 

drept, se pedepsesc cu închisoare de la 10 la 20 de ani şi interzicerea unor drepturi. 
(2) Dacă faptele prevăzute la alin. (1) privesc droguri de mare risc, pedeapsa este închisoarea de la 

15 la 25 de ani şi interzicerea unor drepturi. 
…. 
Legea nr.39 din 21 ianuarie 2003, privind prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate 
art.7  
(1) Iniţierea sau constituirea unui grup infracţional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub 

orice formă a unui astfel de grup se pedepseşte cu închisoare de la 5 la 20 de ani şi interzicerea unor 
drepturi. 

… 
 
Codul penal din 1969 
art.33 lit.a) 

    Concursul de infracţiuni 
    Concurs de infracţiuni există: 
    a) când două sau mai multe infracţiuni au fost săvârşite de aceeaşi persoană, înainte de a fi condamnată 
definitiv pentru vreuna dintre ele. Există concurs chiar dacă una dintre infracţiuni a fost comisă pentru 
săvârşirea sau ascunderea altei infracţiuni; 

... 
art.34 lit.b)  

    Pedeapsa principală în caz de concurs de infracţiuni săvârşite de persoana fizică 
    b) când s-au stabilit numai pedepse cu închisoare, se aplică pedeapsa cea mai grea, care poate fi sporită 
până la maximul ei special, iar când acest maxim nu este îndestulător, se poate adăuga un spor de până la 
5 ani; 

... 
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art.37 lit.a) 
    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 infracţiune cu intenţie, înainte de începerea executării pedepsei, 
în timpul executării acesteia sau în stare de evadare, iar pedeapsa prevăzută de lege pentru a doua 
infracţiune este închisoarea mai mare de un an; 

 
art.41 alin.(2)  

      Unitatea infracţiunii continuate şi a celei complexe 
      Infracţiunea este continuată când o persoană săvârşeşte la diferite � efiniti de timp, dar în realizarea 
aceleiaşi rezoluţii, acţiuni sau inacţiuni care prezintă, fiecare în parte, conţinutul aceleiaşi infracţiuni. 

 
art.83 cod penal 

    Revocarea în cazul săvârşirii unei infracţiuni 
    Dacă în cursul termenului de încercare cel condamnat a săvârşit din nou o infracţiune, pentru care s-a 
pronunţat o condamnare � efinitive chiar după expirarea acestui termen, instanţa revocă suspendarea 
condiţionată, dispunând executarea în întregime a pedepsei, care nu se contopeşte cu pedeapsa aplicată 
pentru noua infracţiune. 

… 
art.72 

     Criteriile generale de individualizare 
     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. 
 
            art.74 alin.2 
    Împrejurări care pot constitui circumstanţe atenuante 
    Următoarele împrejurări pot fi considerate circumstanţe atenuante: 
    … 
    b) stăruinţa depusă de infractor pentru a înlătura rezultatul infracţiunii sau a repara paguba pricinuită; 

 
Legea nr.286/2009 privind noul cod penal 
art.5 

    Aplicarea legii penale mai favorabile până la judecarea definitivă a cauzei 
    (1) În cazul în care de la săvârşirea infracţiunii până la judecarea definitivă a cauzei au intervenit una 
sau mai multe legi penale, se aplică legea mai favorabilă. 
    (2) Dispoziţiile alin. (1) se aplică şi actelor normative ori prevederilor din acestea declarate 
neconstituţionale, precum şi ordonanţelor de urgenţă aprobate de Parlament cu modificări sau 
completări ori respinse, dacă în timpul când acestea s-au aflat în vigoare au cuprins dispoziţii penale mai 
favorabile. 
    *) Curtea Constituţională, prin Decizia nr. 265/2014, a constatat că dispoziţiile art. 5 din Codul penal sunt 
constituţionale în măsura în care nu permit combinarea prevederilor din legi succesive în stabilirea şi aplicarea legii penale 
mai favorabile. 
 

art.35 
    Unitatea infracţiunii continuate şi a celei complexe 
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    (1) Infracţiunea este continuată când o persoană săvârşeşte la diferite intervale de timp, dar în 
realizarea aceleiaşi rezoluţii şi împotriva aceluiaşi subiect pasiv, acţiuni sau inacţiuni care prezintă, fiecare 
în parte, conţinutul aceleiaşi infracţiuni. 
… 
 
    *) Reproducem si prevederile art. 238 din Legea nr. 187/2012). 
    "ART. 238 
    În aplicarea dispoziţiilor art. 35 alin. (1) din Codul penal, condiţia unităţii subiectului pasiv se consideră îndeplinită şi 
atunci când: 
    a) bunurile ce constituie obiectul infracţiunii se află în coproprietatea mai multor persoane; 
    b) infracţiunea a adus atingere unor subiecţi pasivi secundari diferiţi, dar subiectul pasiv principal este unic." 

 
art.36 

    Pedeapsa pentru infracţiunea continuată 
    (1) Infracţiunea continuată se sancţionează cu pedeapsa prevăzută de lege pentru infracţiunea 
săvârşită, al cărei maxim se poate majora cu cel mult 3 ani în cazul pedepsei închisorii, respectiv cu cel 
mult o treime în cazul pedepsei amenzii. 
     ... 

 
art.38 

    Concursul de infracţiuni 
    (1) Există concurs real de infracţiuni când două sau mai multe infracţiuni au fost săvârşite de aceeaşi 
persoană, prin acţiuni sau inacţiuni distincte, înainte de a fi condamnată definitiv pentru vreuna din ele. 
Există concurs real de infracţiuni şi atunci când una dintre infracţiuni a fost comisă pentru săvârşirea sau 
ascunderea altei infracţiuni. 
      … 

art.39 
    Pedeapsa principală în caz de concurs de infracţiuni 
    (1) În caz de concurs de infracţiuni, se stabileşte pedeapsa pentru fiecare infracţiune în parte şi se 
aplică pedeapsa, după cum urmează: 
    a) ...; 
    b) când s-au stabilit numai pedepse cu închisoare, se aplică pedeapsa cea mai grea, la care se adaugă un 
spor de o treime din totalul celorlalte pedepse stabilite; 
     ... 

art.43 
    Pedeapsa în caz de recidivă 
    (1) Dacă înainte ca pedeapsa anterioară să fi fost executată sau considerată ca executată se săvârşeşte o 
nouă infracţiune în stare de recidivă, pedeapsa stabilită pentru aceasta se adaugă la pedeapsa anterioară 
neexecutată ori la restul rămas neexecutat din aceasta. 
    (2) Când înainte ca pedeapsa anterioară să fi fost executată sau considerată ca executată sunt săvârşite 
mai multe infracţiuni concurente, dintre care cel puţin una se află în stare de recidivă, pedepsele stabilite 
se contopesc potrivit dispoziţiilor referitoare la concursul de infracţiuni, iar pedeapsa rezultată se adaugă 
la pedeapsa anterioară neexecutată ori la restul rămas neexecutat din aceasta. 
     … 

art.88 alin.1 
    Revocarea amânării aplicării pedepsei 
    (1) Dacă pe parcursul termenului de supraveghere persoana supravegheată, cu rea-credinţă, nu 
respectă măsurile de supraveghere sau nu execută obligaţiile impuse, instanţa revocă amânarea şi dispune 
aplicarea şi executarea pedepsei. 
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art.96 alin.1 
      Revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere 
    (1) Dacă pe parcursul termenului de supraveghere persoana supravegheată, cu rea-credinţă, nu 
respectă măsurile de supraveghere sau nu execută obligaţiile impuse ori stabilite de lege, instanţa revocă 
suspendarea şi dispune executarea pedepsei. 

 

       Aprecierea Curții 
Examinând legalitatea şi temeinicia hotărârii atacate, prin prisma criticilor formulate de 

apelantul inculpat şi din oficiu în limitele art.417 cod procedură penală, Curtea a apreciat că apelul 
este nefondat pentru considerentele expuse în continuare. 

Referitor la cererea apărării de trimitere a cauzei la instanţa de fond întrucât nu au luat la 
cunoştinţă de CD-urile pe care s-au stocat interceptările şi înregistrările convorbirilor telefonice nu 
este admisibilă pentru că în primul rând nu se încadrează între cazurile în care instanţa de control 
judiciar, admiţând apelul, poate desfiinţa sentinţa atacată cu trimitere spre rejudecare. Pe de altă 
parte, nici inculpatul Ţ.I. nici apărătorii săi nu au invocat necunoaşterea conţinutului acelor suporturi 
tehnice cu ocazia prezentării materialului de urmărire penală de către procuror, a cercetării 
judecătoreşti în primă instanţă,iar în apel, de la data înregistrării 30.09.13, s-au admis toate cererile 
apărării pentru studierea dosarului, inclusiv a CD-urilor invocate şi s-au asigurat condiţiile 
necesare;însă, conduita apărării de a ridica, la fond, excepţia nulităţii acestor mijloace de probă 
(respinsă întemeiat de către judecător), iar în apel, de a contesta în general conţinutul acestora fără a 
invoca neregularităţi concrete-intervenţii agresive pe suporţi, transcrieri selective (solicitând de altfel 
o expertiză criminalistică în acest sens, respinsă de către complet), a condus la concluzia că se 
încerca numai întârzierea soluţionării cauzei. 

Pe fond, conform art.396 alin.(2) cod procedură penală, instanţa pronunţă condamnarea când 
constată existenţa faptei, că aceasta constituie infracţiune şi a fost săvârşită de inculpat; dar, potrivit 
art.97, art.99 şi art.103 alin.(2) 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. 

In cauză, inculpatul Ţ.I. 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, declaraţiile coinculpaţilor cât şi a probelor apărării-
audierea sa, martori, înscrisuri privind circumstanţele personale, respectându-se garanţiile şi 
drepturile procesuale. 

Sub aspectul acţiunii penale (contestată de apelantul inculpat), a rezultat fără putinţă de 
tăgadă că în cursul anului 2011, inculpatul Ţ.I. a aderat la grupul infracţional organizat de S.A.I. (faţă 
de care s-a disjuns urmărirea penală) împreună cu doi cetăţeni de culoare şi, sprijinind acel grup, în 
baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, în două rânduri, (zilele neputând fi stabilite de către anchetatori 
cu exactitate), decembrie 2011 - împreună cu inculpata T.E.C. şi în anul 2012 - împreună cu martorul 
LA. (trimis în judecată şi condamnat anterior într-un dosar separat), a deţinut şi transportat fără drept, 
droguri de mare risc (cocaină) dinspre Brazilia către Italia, fapte ce întrunesc elementele constitutive 
ale infracţiunii de „aderare la un grup infracţional organizat" prev. de art.7 din Legea nr.39/2003 şi 
ale infracţiunii de „trafic de droguri de mare risc" în formă continuată prev. de art.2 alin.2 din Legea 
143/2000 cu aplicarea art.41 alin.2 cod penal din 1969. 

Susţinerile apelantului inculpat Ţ.I. referitoare la nevinovăţia sa cum că nu ar fi aderat la 
grupul infracţional şi nu a cunoscut conţinutul pantofilor sport transportaţi din Brazilia în Italia sunt 
înlăturate de declaraţiile inculpaţilor P.V.C., Ş.V. şi T.E.C. şi declaraţiile martorilor LA., E.G., 
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R.V.M., I.I.C., B.C. şi G.L., dar şi cu propriile declaraţii, potrivit cărora în cursul anilor 2011-2012, 
deşi a intenţionat să găsească de lucru în străinătate, a ajuns să „transporte câte o pereche de pantofi 
sport" din Brazilia în Italia primind 3000 €, ceea ce nu poate fi credibil decât în condiţiile unei 
ilegalităţi aşa cum, de altfel, au indicat inculpaţii T., P.V.C., Ş.V. şi martorul L, precum şi apelantul 
în cursul urmăririi penale în faţa organelor de urmărire penală, dar şi în faţa judecătorilor din cadrul 
Tribunalului Tulcea şi a Curţii de Apel Constanţa cu ocazia soluţionării propunerii de arestare 
preventivă şi a recursurilor declarate, inculpaţii având o atitudine sinceră, de regret;actele materiale 
fiind săvârşite în baza însărcinării de către S.A.I. şi cei doi participanţi străini de culoare rămaşi 
neidentificaţi, la interval scurt, pentru deţinerea şi transportul aceluiaşi drog-cocaină, rezultă că 
apelantul inculpat s-a asociat unui grup infracţional organizat, cu un rol bine stabilit şi recompensat 
în scopul comiterii uneia dintre cele mai grave infracţiuni cu caracter transfrontalier - traficul ilicit de 
droguri aşa încât nu este vreun motiv de corectare a încadrării juridice pentru fapta prev. de art.7 din 
Lg. nr.39/2003 imputată apelantului inculpat. 

In concluzie, prima instanţă a stabilit în mod corect situaţia de fapt şi încadrarea juridică 
corespunzătoare;în acest sens sunt declaraţiile martorilor LA., E.G., R.V.M., I.I.C., B.C. şi G.L. 
coroborate cu procesele-verbale de redare a interceptărilor şi înregistrărilor convorbirilor telefonice 
certificate pentru autenticitate de procuror, declaraţiile inculpaţilor îndeosebi cele date în cursul 
urmăririi penale mult mai aproape de momentul comiterii faptelor. 

Referitor la individualizarea pedepselor, potrivit criteriilor prev. de art.72 cod penal din 1969 
printre care periculozitatea sporită a faptelor şi inculpatului Ţ.I. date de modalitatea de comitere a 
faptelor, de natura drogului pus în circulaţie, cu continuitate în desfăşurare, efectele negative ale 
consumului de cocaină ce se produc asupra sănătăţii fizice, dar mai ales psihice a persoanelor, de 
întinderea în timp a activităţii infracţionale, prin implicarea unui număr foarte mare de participanţi, 
de comportamentul şi circumstanţele personale inculpatului care a sprijinit acţiunile grupului, în baza 
unei înţelegeri prealabile, pedepsele trebuie să asigure prevenţia generală, reeducarea inculpatului, să 
dea o minimă satisfacţie opiniei publice profund marcată de asemenea fapte, săvârşite mai ales în 
rândul tinerilor şi asupra acestora. 

Insă, în condiţiile în care iniţiativa comercializării unui asemenea drog la scară infracţională a 
aparţinut unor persoane de cetăţenie străină (neidentificaţi până în prezent), prin atragerea şi 
implicarea unor tineri, profitând de starea de sărăcie a acestora, de dorinţa de a găsi o activitate în 
străinătate, pe fondul lipsei de locuri de muncă în zonele natale, mulţumindu-se cu venituri minime şi 
neînţelegând amploarea fenomenului infracţional în care se implicau, gravitatea consecinţelor 
acestuia, a reţinerii de către tribunal a circumstanţei atenuante judiciare prev. de art.74 alin.(2) cod 
penal din 1969, se impune reducerea cuantumului pedepselor aplicate apelantului inculpat Ţ.I. 

Prin urmare, pentru acest considerent, apelul a fost admis în baza art.421 pct.2 lit."a" cod 
procedură penală şi s-a redus cuantumul pedepselor aplicate pentru infracţiunile prev. de art.7 din Lg. 
nr.39/2003 şi art.2 alin.2 din Legea nr. 143/2000, cu aplic, art.41 alin.(2) cod penal, fiecare cu aplic. 
art.37 lit.a) cod penal din 1969, menţinând aplicarea art.83 cod penal din 1969 privind revocarea 
suspendării pentru pedeapsa anterioară de 8 luni închisoare, ce s-a adăugat fiecăreia din pedepsele 
aplicate prin prezenta şi, în baza art.33 lit. a) - art.34 lit.b) cod penal din 1969 şi art.5 cod penal, 
contopite în pedeapsa cea mai grea. 

Deşi la 01.02.14 a intrat în vigoare noul cod penal, potrivit art.5 cod penal actual, s-au aplicat 
dispoziţiile codului penal din 1969 cu privire la individualizarea pedepsei, precum şi cele referitoare 
la revocarea suspendării condiţionate, în caz de recidivă şi concurs de infracţiuni în virtutea 
principiului legii penale mai favorabile, prevederile în materiile enumerate anterior în vechea 
reglementare fiind mai blânde. 

Decizia penală nr. 471/P/11.07.2014 
Judecător redactor Adriana Ispas 
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          8. Apel. Procedura în cazul recunoașterii vinovăției. Încadrare juridică. 
Aplicarea legii penale mai favorabile. Achitare. 

 
Sesizată cu judecarea unei cauze, instanţa stabileşte situaţia de fapt, încadrarea juridică şi 

apoi legea penală mai favorabilă. 
Totodată, în condiţiile recunoaşterii vinovăţiei, prevederile art.396 alin.(10) din cod de 

procedură penală nu exclud soluţia achitării. 
 

Art.421 Cod procedură penală 
Art.396 Cod procedură penală  

Art.5 din Codul penal 
 

Prin sentinţa penală nr.1937 din data de 29 mai 2014, pronunţată în dosarul penal 
nr.9058/256/2013, având în vedere declaraţiile inculpaţilor de recunoaştere a vinovăţiei şi probele 
administrate în cauză în faza de urmărire penală, Judecătoria Medgidia a schimbat, în baza art.5 cod 
penal raportat la art.386 cod procedură penală, încadrarea juridică a faptei din infracţiunea prevăzută 
de art.58 din Lg. nr.333/2003, modificată în infracţiunea de prevăzută de art.56 din L. nr.333/2003, 
republicată şi i-a achitat pe inculpaţii M.M. şi Z.R., în baza art.56 din Lg. nr.333/2003, republicată, 
cu aplicarea art.41 alin.2 cod penal din 1969 raportat la art.16 alin.l lit.c cod procedură penală şi 
art.396 alin.l alin.5 cod procedură penală, pentru săvârşirea infracţiunii de „desfăşurarea în scop 
comercial de activităţi de pază sau protecţie, de proiectare, producere, instalare şi întreţinere a 
sistemelor de alarmă împotriva efracţiei sau a componentelor acestora fără atestat ori fără licenţa de 
funcţionare prevăzută de lege". 

Pe baza probelor administrate în cursul urmăririi penale şi însuşite de către inculpaţi, instanţa 
a stabilit următoarea situaţie de fapt şi încadrare juridică: 

În data de 28.01.2013, inculpaţii M.M. şi Z.R. au fost depistaţi efectuând activităţi de pază a 
obiectivului „P.T.E." C. în calitate de agenţi de securitate ai societăţii comerciale [...] S.R.L. 

Potrivit procesului-verbal de verificare în baza P… din data de 28.01.2013, inculpaţii nu 
figurau la data de referinţă ca fiind posesorii atestatelor profesionale prevăzute de legislaţia în 
vigoare. 

Pe baza materialului probator: 
- procesul-verbal de depistare şi cercetare la faţa locului, declaraţiile martorilor P.D.D. şi F.I., 

precum şi declaraţiile învinuiţilor/inculpaţilor; 
- procesul-verbal de verificare în baza P. din data de 28.01.2013, din care se poate stabili că 

inculpaţii nu figurau la acea dată ca fiind posesorii atestatelor profesionale prevăzute de legislaţia în 
vigoare; 

- certificatul de informare nr.40765/30.01.2013 emis de O.R.C. Bucureşti, licenţa de 
funcţionare nr.0273/P din 13.03.2005 şi planul de pază avizat de I.P.J. Constanţa din care reiese 
faptul că societatea comercială [...] S.R.L. era abilitată să desfăşoare servicii comerciale de protecţie 
a bunurilor şi persoanelor, în general, şi a obiectivului „P. T. E." Cernavodă, în particular. 

- registrul de control al activităţii de pază din care rezultă că inculpaţii au continuat să presteze 
activităţi de pază şi ulterior depistării, respectiv la datele de 30.01.2013, 03.02.2013, 07.02.2013 şi 
11.02.2013.Insă, pentru aceste ultime acte de executare, în cauză nu este probată condiţia obiectivă a 
lipsei atestatului profesional al inculpaţilor, element esenţial care întregeşte latura obiectivă a 
infracţiunii analizate şi aceasta pentru că procesul-verbal de verificare în baza P... încheiat la data de 
28.01.2013 atestă că inculpaţii nu figurau la acea dată ca fiind posesori ai atestatelor profesionale, iar 
nu şi la o dată ulterioară, pentru care aceştia ar fi putut îndeplini condiţia cerută, 
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a rezultat ca actele de executare săvârşite de inculpaţi la datele de 30.01.2013, 03.02.2013, 
07.02.2013 şi 11.02.2013 nu fac parte din unitatea infracţională legală sesizată, infracţiunea fiind 
judecată în forma simplă (unitate naturală). 

In drept 
Potrivit dispoziţiilor art.10 cod penal din 1969, „legea penală se aplică infracţiunilor săvârşite 

în timpul cât ea este în vigoare." 
Potrivit art.5 cod penal „In cazul în care de la săvârşirea infracţiunii până la judecarea definitivă 

a cauzei au intervenit una sau mai multe legi penale, se aplică legea mai favorabilă", iar potrivit 
art.12 alin.l din Lg. nr. 187/2012 (LPACP) „în cazul succesiunii de legi penale intervenite până la 
rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare, pedepsele accesorii şi complementare se aplică 
potrivit legii care a fost identificată ca lege mai favorabilă în raport cu infracţiunea comisă." 

Observând dispoziţiile art.107 alin.3 din Lg. nr.255/2013, se constată că la data de 18.03.2014, 
Legea nr.333/2003, cu modificările şi completările ulterioare, a fost republicată în Monitorul Oficial 
al României, textele primind o nouă numerotare (M.O. nr.189/18.03.2014) şi este actul normativ ce 
guvernează sub aspectul calificării şi regimului juridice. 

Pentru determinarea dispoziţiilor mai favorabile, privirea comparativă a celor două regimuri 
sancţionatorii ale infracţiunii, conduce la identificarea Legii nr.333/2003 republicată în 2014, ca fiind 
legea mai favorabilă inculpaţilor în raport de pedepsele aplicabile. 

Astfel, noua formă a legii în discuţie prevede pentru infracţiunea de desfăşurare în scop 
comercial de activităţi de pază sau protecţie, de proiectare, producere, instalare şi întreţinere a 
sistemelor de alarmă împotriva efracţiei sau a componentelor acestora fără atestat ori fără licenţa de 
funcţionare prevăzută de lege, prevăzută de art.56, pedeapsa închisorii între 6 luni şi 3 ani alternativ 
cu amenda, pe când vechea reglementare (art.58), prevedea pentru aceeaşi faptă exclusiv pedeapsa 
închisorii între 6 luni şi 3 ani. 

Potrivit dispoziţiilor art.l alin.2 din Lg. nr.333/2003, rep., „Paza şi protecţia se realizează prin 
foiţe şi mijloace militare sau civile, de către instituţiile specializate ale autorităţilor administraţiei 
publice, sau în regim privat, de către proprietarii sau deţinătorii obiectivelor, bunurilor sau 
valorilor, precum şi de către societăţile specializate de pază şi protecţie" 

Potrivit dispoziţiilor art.34 din Legea nr.333/2003, rep., „Răspunderea pentru selecţia, 
angajarea, nivelul pregătirii, echiparea şi dotarea personalului de pază şi gardă de corp revine 
angajatorului." 

Conform art.56 din aceeaşi lege, „Desfăşurarea în scop comercial de activităţi de pază sau 
protecţie, de proiectare, producere, instalare şi întreţinere a sistemelor de alarmă împotriva efracţiei 
sau a componentelor acestora fără atestat ori fără licenţa de funcţionare prevăzută de lege constituie 
infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă." 

Analizând cele trei texte de lege, paza în regim privat a obiectivelor se poate realiza - în afară 
de proprietarii/deţinătorii acestora, ipoteză care nu este aplicabilă în speţa de faţă - numai de către 
societăţile comerciale specializate în această materie, că aceste societăţi poartă întreaga răspundere 
pentru angajarea personalului (inclusiv pentru situaţia angajării personalului fără atestat profesional, 
contrar art.36 din lege) şi că infracţiunea prevăzută de art.56 din lege poate fi săvârşită numai de către 
societatea de pază (subiect activ calificat), aceasta fiind singura aptă să desfăşoare în scop comercial 
activităţi de pază sau protecţie. 

Este adevărat că legislaţia în materie comercială recunoaşte şi persoanei fizice calitatea de 
comerciant (P.F.A., LI., A.F. etc.), însă, cât timp dispoziţiile art. l alin.2 din lege prevăd expres şi 
limitativ care pot fi prestatorii de servicii de pază şi protecţie, concluzia ce reiese cu evidenţă este 
aceea că persoanele fizice comerciante nu pot desfăşura activităţi de pază sau protecţie. 

În concluzie, infracţiunea sesizată există, este prevăzută de dispoziţiile art.56 din Lg. 
nr.333/2003, rep., că are întrunite toate elementele constitutive, că inculpaţii au acţionat în calitate de 



 
 

65 

prepuşi ai societăţii comerciale de pază [...] s.r.l., însă răspunderea penală a inculpaţilor pentru 
comiterea faptei prevăzute de art.56 a fost greşit antrenată, legea specială de incriminare instituind 
răspunderea penală a unui alt subiect de drept, fiind aplicabile prevederile art.16 alin.l lit.c cod 
procedură penală şi art.396 alin.l şi 5 cod procedură penală privind achitarea inculpaţilor. 

Împotriva hotărârii instanţei de fond, în termenul legal, procurorul a declarat apel cu 
privire la greşita achitare a inculpaţilor MM. şi Z.R., solicitând condamnarea celor doi 
inculpaţi. 

Aprecierea Curţii 
Examinând legalitatea şi temeinicia hotărârii atacate, prin prisma criticilor formulate de către 

procuror şi din oficiu în limitele art.417 cod procedură penală, Curtea constată că apelul este 
nefondat pentru considerentele expuse în continuare. 

Sub aspectul acţiunii penal, pe baza probelor în cauză în faza de urmărire penală şi 
declaraţiile inculpaţilor de recunoaştere, instanţa de fond a stabilit aceeaşi situaţie de fapt rezultată 
din actul de sesizare, respectiv că la data de 28.01.2013, inculpaţii M.M. şi Z.R. au efectuat activităţi 
de pază a obiectivului „[...]" Cernavodă în calitate de agenţi de securitate ai societăţii comerciale [...] 
S.R.L. fără atestatele profesionale prevăzute de legislaţia în vigoare, faptă incriminată la acea dată 
conform art.58 din Legea nr.333/2003. 

Însă, ulterior, la data de 01.02.14, Legea nr.333/2003 a fost modificată prin art.137 pct. l din 
Lg. nr. 187/2012. 

Cum în cazul succesiunii de legi penal, instanţa este obligată să facă aplicarea legii penale 
mai favorabile conform art.5 din codul penal, fapta putând fi dezincriminată sau sancţionată mai uşor, 
respectiv, ca tehnică juridică să lămurească încadrarea juridică şi apoi dacă făptuitorul poate fi tras la 
răspundere penală pentru aceasta. În consecinţă, critica formulată de către procuror cu privire la 
stabilirea mai întâi a încadrării juridice de către judecător nu este admisibilă. 

În ceea ce priveşte încadrarea juridică a faptei de „efectuare a activităţii de pază a unui 
obiectiv în calitate de agenţi de securitate ai societăţii comerciale fără atestatele profesionale 
prevăzute de lege", potrivit art.58 din Legea nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, 
valorilor şi protecţia persoanelor, constituia infracţiune „desfăşurarea de activităţi de pază sau 
protecţie, de proiectare, producere, instalare şi întreţinere a sistemelor de alarmă împotriva efracţiei 
sau a componentelor acestora fără atestat sau fără licenţa de funcţionare" pedepsită cu închisoare de 
la 6 luni la 3 ani. 

Conform art.137 pct.1 din Legea nr. 187/2012 de aplicare a Legii nr. 286/2009 privind codul 
penal, s-a modificat conţinutul art.58 din Legea nr. 333/2003 şi pedepsele în sensul „desfăşurarea în 
scop comercial de activităţi de pază sau protecţie, de proiectare, producere, instalare şi întreţinere a 
sistemelor de alarmă împotriva efracţiei sau a componentelor acestora fără atestat ori fără licenţa de 
funcţionare este infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau amendă"; 
republicată la data de 18.03.14, în M. Of. nr.189, articolele Legii nr.333/2003 capătă o nouă 
renumerotare, astfel încât conţinutul vechiului art.58 se regăseşte în actualul art.56. 

Analiza celor două texte incriminatorii conduc la concluzia că fapta de „efectuare a activităţii 
de pază a unui obiectiv în calitate de agenţi de securitate ai societăţii comerciale fără atestatele 
profesionale prevăzute de lege" nu a fost dezincriminată, ci conţinutul infracţiunii şi pedepsele s-au 
modificat, motiv pentru care în mod corect s-a procedat la schimbarea încadrării juridice în 
infracţiunea prev. de art.56 din Legea nr.333/2003 republicată. 

Referitor la conţinutul constitutiv al infracţiunii, noua incriminare introduce o condiţie pentru 
existenţa infracţiunii şi anume „comiterea faptei în scop comercial". 

Deşi sub acest aspect, motivarea instanţei de fond privind calitatea subiectului activ este 
vulnerabilă, în mod corect s-a apreciat că inculpaţii nu pot fi traşi la răspundere penală pentru că, în 
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cauză, era obligaţia societăţii comerciale [...] S.R.L. să se asigure că îndeplinesc condiţiile legale 
pentru exercitarea activităţilor de pază deoarece erau angajaţii acesteia şi, în virtutea acestei calităţi, 
efectuau sarcinile pe care le primeau. Într-adevăr, sfera subiecţilor activi nu se referă numai la 
persoanele juridice, activităţi în scop comercial putând desfăşura şi persoanele fizice, dar nu este 
cazul în speţă deoarece ambii inculpaţi erau încadraţi la societatea de pază; de altfel, obligativitatea 
atestatului fiind prevăzută într-o normă specială, nu s-a făcut dovada că inculpaţii o cunoşteau şi în 
mod deliberat nu au respectat-o, caz în care ar fi fost posibilă şi răspunderea lor penală. 

Un alt motiv de apel a vizat aplicarea art.41 alin.(2) cod penal susţinându-se existenţa formei 
continuate a infracţiunii. Însă, pe de o parte, din declaraţiile martorului F.I. coroborate cu procesul-
verbal de constatare a faptei în flagrant, este certă activitatea din 28.01.13, numai consemnările din 
registrul de control aflat în xerocopie la dosarul de urmărire penală fiind insuficiente, în lipsa 
corespondenţei între indicarea inculpaţilor şi prezenţa efectivă a acestora, iar pe de altă parte, latura 
obiectivă a infracţiunii presupune o pluralitate de acte materiale, legiuitorul incriminând 
„desfăşurarea de activităţi", nu un singur act material, fiind o unitate legală; în concluzie, nici această 
critică nu este fondată. 

In fine, procurorul a mai criticat admiterea de către judecător a cererilor inculpaţilor de 
judecată potrivit procedurii simplificate. Contrar art.3201 cod procedură penală din 1969 privind 
judecata în cazul recunoaşterii vinovăţiei, noile reglementări - art.396 alin.(10) din actualul cod de 
procedură penală, permit instanţei să pronunţe şi alte soluţii în cazul recunoaşterii faptelor de către 
inculpaţi, nu numai condamnare. Prin urmare, criticile formulate de către procuror fiind neîntemeiate 
şi negăsindu-se nici vreun caz de nulitate a hotărârii, deficienţele din considerentele sentinţei atacate 
fiind acoperite, în condiţiile legii, de către instanţa de control judiciar, apelul s-a respins, în baza 
art.421 pct.l lit.b) cod procedură penală, ca fondat. 

Decizia penală nr. 676/P/23.10.2014 
Judecător redactor Adriana Ispas 

 

          9. Contestaţii penale formulate de inculpaţi. Menţinerea măsurii arestării 
preventive. Săvârşirea infracţiunilor de trafic de minori, proxenetism şi iniţiere 
sau constituire a unui grup infracţional organizat. 

 
Curtea apreciază că este evidentă starea de pericol pentru ordinea publică, pentru păstrarea 

legăturilor de familie, prin tolerarea unor asemenea activităţi infracţionale, crescând riscul ca şi alte părţi 
vătămate minore să fie tentate să practice prostituţia ca singură alternativă de întreţinere în situaţia părăsirii 
domiciliului în urma unor probleme familiale în locul rezolvării acestora, acest fapt având ca urmare şi 
abandonul şcolar, consecinţele negative fiind multiple cu privire la sănătatea, la dezvoltarea fizică şi psihică 
a părţilor vătămate.     

De asemenea, se constată că este îndeplinită şi cerinţa subiectivă prevăzută de art.223 alin.2 Cod 
procedură penală, respectiv faptul că privarea de libertate a inculpaţilor în acest moment (la un interval 
relativ scurt de la oprirea activităţii infracţionale ca urmare a intervenţiei organelor judiciare) este necesară 
pentru înlăturarea unei stări de pericol pentru ordinea publică, raportat la gravitatea deosebită a faptelor 
comise (sprijinirea şi tragerea de foloase materiale în urma întreţinerii de relaţii sexuale de către părţi 
vătămate minore, cu efecte negative pe termen lung asupra dezvoltării fizice şi psihice a acestora, profitând de 
problemele financiare ale minorelor sau de neînţelegerile familiale ale acestora), la modalitatea concretă de 
comitere a faptei (activitatea de prostituţie a părţilor vătămate desfăşurându-se la „paravanul” unui salon de 
masaj erotic).  

În motivarea contestaţiilor, inculpaţii invocă faptul că nu se atacă temeiurile care au stat la baza 
luării măsurii arestării preventive, ci doar oportunitatea menţinerii măsurii arestării preventive, fiind posibilă 
înlocuirea acesteia cu altă măsură preventivă mai puţin restrictivă de libertate. 
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Art. 211 alin.1 şi art. 213 alin.1 şi 3 Noul Cod Penal 
Art.36 alin.1 Noul Cod Penal 

Art.7 alin.1 din Legea nr. 39/2003 
Art.202 alin.1 Cod procedură penală 

      Art.223 alin.2 Cod procedură penală 
 

Se constată că prin încheierea de şedinţă din data de 17 martie 2014, pronunţată de Tribunalul 
Constanţa, în dosarul penal nr.803/118/2014, s-a hotărât: 

„În baza art.348 al.2 c.pr.pen.rap.la art.207 alin.2 c.pr.pen; 
 Constată legalitatea şi temeinicia luării măsurii arestării preventive faţă de inculpaţii: [...], 

[...] şi [...] prin încheierea nr.134/16.12.2013 a Tribunalului Constanţa. 
În baza art.348 al.2 c.pr.pen.în ref. la art. 207 alin.4 c.pr.pen; 
Menţine  măsura arestării preventive faţă de inculpaţii: 

       --[...] – deţinut în Penitenciarul Poarta-Albă, jud.Constanţa; 
       --[...] - deţinută în Penitenciarul Poarta-Albă, jud.Constanţa 
       --[...] – deţinut în Penitenciarul Poarta-Albă,jud.Constanţa. 
       În baza art.242 alin.1 c.pr.pen; 
       Respinge ca nefondate cererile formulate de inculpaţii [...] şi [...], prin apărători, de revocare 

a măsurii arestării preventive. 
        În baza art. 242 alin.2 c.pr.pen; 
        Respinge ca nefondate cererile formulate de inculpaţii [...] şi [...], prin apărători, de 

înlocuire a măsurii arestării preventive cu măsura preventivă a controlului judiciar.” 
Pentru a se pronunţa astfel, instanţa de fond a reţinut următoarele: 
În temeiul art. 348 alin.2 c.pr.pen. judecătorul de cameră preliminară ,în respectarea 

cerinţelor acestui text de lege, din examinarea materialului probator administrat în cauză, doar în 
faza de urmărire penală, constată că măsura de excepţie a arestării preventive s-a dispus în privinţa 
fiecăruia dintre inculpaţii  [...], [...] şi [...] în condiţii de legalitate şi temeinicie cu respectarea atât 
a condiţiilor de formă cât şi a celor de fond, în considerarea actelor aflate la dosarul cauzei, în 
realizarea şi a scopului prevăzut de art. 202 alin.1 c.pr.pen. şi anume de a se asigura buna 
desfăşurare a procesului penal, al împiedicării sustragerii acestora de la judecată ori al prevenirii 
săvârşirii unei alte infracţiuni. 
         Potrivit art. 207 alin. 6 c.pr.pen.” în tot cursul procedurii de cameră preliminară, 
judecătorul de cameră preliminară ,din oficiu, verifică periodic, dar nu mai târziu de 30 de zile, 
dacă subzistă temeiurile care au determinat luarea măsurii arestării preventive”.  

     Conform art.207 alin.4 c.pr.pen.” când constată că temeiurile care au determinat luarea 
măsurii se menţin sau există temeiuri noi care justifică o măsură preventivă, judecătorul de cameră 
preliminară dispune prin încheiere menţinerea măsurii preventive faţă de inculpat”. 

În actuala fază procesuală ,când doar a fost sesizată în mod formal instanţa de judecată, 
prin rechizitoriu, dosarul aflându-.se în stadiul de cameră preliminară,urmând  a fi verificate atât 
legalitatea sesizării instanţei cât şi legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de către 
organele de urmărire penală, stabilindu-se termen în acest sens, se constată că sunt satisfăcute 
cerinţele prevăzute de aceste texte de lege. 

Temeiurile primare care au fost avute în vedere iniţial la momentul luării măsurii de 
excepţie a arestării preventive, respectiv la data de 16.12.2013, subzistă, nu au intervenit elemente 
noi, şi justifică menţinerea măsurii arestării preventive faţă de fiecare dintre inculpaţii [...], [...] şi 
[...]. 

Rămân îndeplinite şi cerinţele prevăzute de art.202 al.1 c.pr.pen., şi anume, din 
examinarea materialului probator administrat în faza de urmărire penală, se reţine că rezultă 
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suspiciunea rezonabilă că inculpaţii ar fi săvârşit faptele pentru care sunt cercetaţi, mai ales că faza 
de urmărire penală s-a finalizat, s-a întocmit rechizitoriul şi s-a realizat trimiterea în judecată a 
inculpaţilor pe baza unui material probator apreciat a fi complet. 

Cât priveşte condiţiile prevăzute de art.223 alin. 2 c.pr.pen., se constată că acestea sunt în 
continuare satisfăcute, nu au intervenit modificări, întrucât inculpaţii [...], [...] şi [...] sunt cercetaţi, 
fiecare, în legătură cu comiterea unor infracţiuni de trafic de persoane dar şi de proxenetism, de 

iniţiere sau constituire a unui grup infracţional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice 
formă a unui astfel de grup, prevăzute de teza I-a a textului („infracţiuni de trafic de persoane, acte 
de terorism ”dar şi infracţiuni în privinţa cărora  teza a II-a prevede pedeapsa închisorii mai mare 
de 5 ani. 

    În privinţa infracţiunii de trafic de minori prev.de art.13 alin.1 din Legea nr.678/2001, cu 
aplic. art. 41 alin.2 c.pen. infracţiunea corespunzătoare este trafic de minori prev.de art. 211 alin.1 
N.c.pen.cu aplic.art.36 al.1 N.c.pen. care prevede ca limite de pedeapsă închisoarea de la 3 la 10 
ani şi interzicerea unor drepturi. 

    Referitor la infracţiunea de proxenetism prev. de art. 329 alin.1 şi 3 c.pen. cu aplic.art.41 
al.2 c.pen. infracţiunea corespunzătoare este proxenetism prev.de art. 213 alin.1 şi 3 N.c.pen. cu 
aplic.art.36 al.1 N.c.pen. care prevede ca limite de pedeapsă închisoarea de la 2 la 7 ani şi 
interzicerea unor drepturi,sporite în cazul faptelor faţă de minori cu jumătate. 

     Infracţiunea de iniţiere sau constituire a unui grup infracţional organizat ori aderarea sau 
sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup, prev.de art.7 alin.1 din Legea nr. 39/2003 se 
sancţionează cu închisoarea de 5 la 20 de ani şi interzicerea unor drepturi.  

    Chiar în condiţiile intrării în vigoare a Noului Cod Penal, nu se prevăd pentru infracţiunile 
reţinute limite mai mici de 5 ani închisoare, infracţiuni care sunt inserate şi în conţinutul textului 
art. 223 alin.2 c.pr.pen. 

Prin raportare la disp.art. 202 alin.3 c.pr.pen. şi art. 223 alin. 2 c.pr.pen., se apreciază că 
măsura arestării preventive este necesară şi proporţională faţă de natura şi gravitatea deosebită a 
faptelor pentru care inculpaţii sunt cercetaţi, a împrejurărilor, modalităţilor şi mijloacelor concrete 
de săvârşire a acestora, conform acuzării - de mai multe persoane împreună, în mod organizat şi cu 
premeditare, modul de concepere şi transpunere în practică şi complexitatea activităţii 
infracţionale ce s-ar fi desfăşurat ,pe o perioadă întinsă de timp, în care au fost antrenate mai multe 
persoane, persoana părţilor vătămate, minore şi vârsta mică a acestora, anturajul care s-a conturat, 
de amploarea deosebită a acestui fenomen infracţional, cu implicaţii directe asupra libertăţii 
sexuale şi psihice a persoanei, dreptului la propria imagine şi dezvoltării viitoare a victimelor 
minore, de faptul că inculpaţii ar fi profitat şi ar fi exploatat copii pentru a obţine în mod ilicit 
sume de bani, punând în pericol şi afectând, evoluţia  armonioasă, fizică şi psihică a minorelor, 
valorile sociale lezate şi ocrotite de normele penale, impactul social intens negativ a unor astfel de 
fapte, care atrag în mod necondiţionat oprobiul public, dar şi sentimentul de nesiguranţă creat, 
existând riscul real ca inculpaţii odată aflaţi în stare de libertate să poată reveni cu uşurinţă în zona 
infracţională, prin comiterea de fapte similare. 

    Privarea de libertate a inculpaţilor apare astfel a fi necesară, pentru înlăturarea unei stări de 
pericol real ce s-ar crea pentru ordinea publică.      

    Sunt respectate în continuare exigenţele art.4 C.pr.pen. şi art. 6 par.2 din Convenţia 
Europeană a Drepturilor Omului, cu luarea în considerare şi a  Jurisprudenţei CEDO, fiecare 
dintre inculpaţi este beneficiarul prezumţiei de nevinovăţie şi a regulii judecării persoanei în stare 
de libertate, dar anumite împrejurări particulare, speciale, au prioritate în protejarea ordinii publice 
faţă de interesul strict individual. 
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Împotriva acestei încheieri au formulat contestaţie inculpaţii [...], [...] şi [...], motivele 
contestaţiilor fiind expus oral în faţa Curţii la termenul de judecată din 28.03.2014 cu ocazia 
dezbaterilor şi sunt cuprinse în practicaua prezentei hotărâri, neimpunându-se reiterarea lor. 

În faţa Curţii, inculpatul [...] a depus la dosar acte medicale, în copie, privind afecţiunile 
sale de sănătate. 

Examinând încheierea contetstată în raport de motivele de contestaţie invocate şi de actele 
şi lucrările dosarului, Curtea constată că nu sunt fondate contestaţiile formulate de către cei trei 
inculpaţi, pentru următoarele: 

Prin rechizitoriul Ministerului Public - Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – 
Serviciul Teritorial Constanţa nr. 38/D/P/2014 in data de 30.01.2014 s-a dispus trimiterea în jucată 
a inculpaţilor: 

--[...] - pentru săvârşirea, în concurs real, a infracţiunilor prev.de art.7 alin.1 din Legea nr. 
39/2003, de trafic de minori prev.de art. 13 alin.1 din Legea nr. 678/2001, cu aplic.art. 41 al.2 
c.pen, de proxenetism prev.de art. 329 alin.1 şi 3 c.pen. cu aplic.art.41 alin.2 c.pen, toate cu 
aplic.art.33 lit.a) c.pen; 

--[...] - pentru săvârşirea, în concurs real, a infracţiunilor prev.de art.7 al.1 din Legea nr. 
39/2003, de trafic de minori prev.de art. 13 alin.1 din Legea nr. 678/2001, cu aplic. art. 41 alin.2 
c.pen, de proxenetism prev. de art. 329 alin.1 şi 3 c.pen. cu aplic.art.41 alin.2 c.pen, toate cu 
aplic.art.33 lit.a)c.pen; 

   --[...] - pentru săvârşirea ,în concurs real, a infracţiunilor prev. de art.7 alin.1 din Legea 
nr. 39/2003, de trafic de minori prev.de art. 13 alin.1 din Legea nr. 678/2001, cu aplic.art. 41 alin.2 
c.pen, de proxenetism prev.de art. 329 alin.1 şi 3 c.pen. cu aplic.art.41 alin.2 c.pen, toate cu 
aplic.art.33 lit.a) c.pen; 

     În fapt, s-au reţinut în sarcina acestor inculpate următoarele :  
  -- în vara anului 2013 inculpaţii [...], [...], [...] şi [...] ar fi constituit un grup infracţional 

organizat în scopul săvârşirii infracţiunilor de trafic de minori şi de proxenetism; inculpatul [...] ar 
fi fost coordonatorul grupului şi deţinătorul în fapt al unui salon de masaj, ce funcţiona în imobilul 
situat în mun.Constanţa, str. [...], sub administrarea SC [...] SRL - Constanţa, al cărui asociat unic 
şi administrator ar fi fost inculpata  [...] (soţia acestuia), salon în cadrul căruia mai multe tinere, 
unele minore, ar fi practicat prostituţia; inculpata [...], concubina inculpatului [...], ar fi avut  rolul 
de a supraveghea şi ea activitatea de la salon, iar inculpatul [...] (mâna dreaptă a inculpatului [...]), 
ar fi avut rolul de a fi asigurat  securitatea tinerelor de la salon, de a fi colectat  banii obţinuţi din 
practicarea prostituţiei şi a-i fi predat inculpatului [...]; 

   -- în perioada 25-27 ianuarie 2013 inculpatul [...] ar fi recrutat-o pe partea vătămată 
minoră [...] (ns. la data de 15.03.2013), cu vârsta de 15 ani, în scopul exploatării prin obligarea la 
practicarea prostituţiei şi prin executarea unei munci cu încălcarea normelor legale privind 
condiţiile de muncă şi salarizare, inculpaţii [...], [...] şi [...] ar fi găzduit-o pe partea vătămată de la 
data recrutării până la data de 17.02.2013, în imobilul situat în mun. Constanţa, str. [...] unde 
funcţionează salonul de masaj al SC [...] SRL Constanţa, iar de la data de 17.02.2013 până la data 
de 19.02.2013, în imobilul situat în mun. Constanţa, …, jud Constanţa, în acelaşi scop; 

   -- în perioada 25-27 ianuarie 2013 - 19.02.2013 inculpaţii [...], [...], [...] şi [...], ar fi 
înlesnit practicarea prostituţiei prin furnizarea clienţilor, a materialelor necesare şi ar fi tras foloase 
de pe urma practicării prostituţiei de către partea vătămată [...], însuşindu-şi o parte din sumele 
astfel obţinute; 

  --în vara anului 2013 inculpatul [...] ar fi recrutat-o pe partea vătămată minoră [...] (ns. la 
data de 12.12.1996), cu vârsta de 16 ani, în scopul exploatării prin obligarea la practicarea 
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prostituţiei şi prin executarea unei munci cu încălcarea normelor legale privind condiţiile de 
muncă şi salarizare; inculpaţii [...], [...] şi [...] ar fi găzduit-o pe partea vătămată de la data 
recrutării până la data de 15.12.2013 în imobilul situat în mun. Constanţa, str. [...] unde 
funcţionează salonul de masaj al SC [...] SRL Constanţa, precum şi în imobilul situat în 
mun.Constanţa, Bdul …, jud. Constanţa, în acelaşi scop; 

  --în perioada vara anului 2013 - 15.12.2013 inculpaţii [...], [...], [...] şi [...], ar fi înlesnit 
practicarea prostituţiei prin furnizarea clienţilor, a materialelor necesare şi ar fi tras foloase de pe 
urma practicării prostituţiei de către partea vătămată [...], însuşindu-şi o parte din sumele astfel 
obţinute; 

  --în vara anului 2013 inculpatul [...] ar fi recrutat-o pe partea vătămată minoră [...] (ns.la 
data de 10.08.1996), cu vârsta de 16 ani, în scopul exploatării prin obligarea la practicarea 
prostituţiei şi prin executarea unei munci, cu încălcarea normelor legale privind condiţiile de 
muncă şi salarizare; inculpaţii [...], [...] şi [...] ar fi găzduit-o pe partea vătămată de la data 
recrutării până la data de 15.12.2013 în imobilul situat în mun.Constanţa, str.[...] unde 
funcţionează salonul de masaj al SC [...] SRL Constanţa, precum şi în imobilul situat în mun. 
Constanţa, Bdul …, jud. Constanţa, în acelaşi scop; 

  -- în perioada vara anului 2013 - 15.12.2013, inculpaţii [...], [...], [...] şi [...] ar fi înlesnit 
practicarea prostituţiei prin furnizarea clienţilor, a materialelor necesare şi ar fi tras foloase de pe 
urma practicării prostituţiei de către partea vătămată [...], însuşindu-şi o parte din sumele astfel 
obţinute. 

  Măsura arestării preventive s-a dispus faţă de inculpaţii [...], [...] şi [...] prin încheierea de 
şedinţă nr.134 din data de 16.12.2013 pronunţată de Tribunalul Constanţa (dosar penal 
nr.10410/118/2013) pentru fiecare, pe câte o perioadă de 29 de zile, începând de la data de 16 
decembrie 2013 şi până la data de 13 ianuarie 2014, inclusiv, fiind emise mandate de arestare 
preventivă.  

      Prin încheierea nr. 2/10.01.2014 a Tribunalului Constanţa (dosar nr. 144/118/2014) s-a 
dispus prelungirea duratei măsurii arestării preventive, în privinţa fiecăruia dintre inculpaţi, pe câte 
o durată de 30 zile, începând cu data de 14.01.2014 şi până la data de 12.02.2014, inclusiv. 

     Prin încheierea de şedinţă din data de 31.01.2014 a Tribunalului Constanţa, în baza art.300 
ind.1 c.pr.pen.rap.la art.160 c.pr.pen. s-a constatat legalitatea şi temeinicia luării măsurii arestării 
preventive, care a fost menţinută faţă de fiecare dintre inculpaţii [...], [...] şi [...]. 

     Prin încheierea de şedinţă din data de 25.02.2014 a Tribunalului Constanţa, în camera de 
consiliu, s-a constatat legalitatea şi temeinicia măsurii arestării preventive, care a fost menţinută. 

    Ulterior, prin încheierea din data de 04.03.2014 şi respectiv prin încheierea din data de 
11.03.2014, Curtea de Apel Constanţa, în privinţa inculpaţilor [...] şi [...], în şedinţă publică, după 
ce a admis contestaţia formulată de aceştia, a desfiinţat încheierea din 25.02.2014 a Tribunalului 
Constanţa, a constatat legalitatea şi temeinicia măsurii arestării preventive şi a dispus menţinerea 
acesteia. 

Curtea constată că din mijloacele de probă administrate în cauză până în acest moment 
reiese suspiciunea rezonabilă că [...], [...] şi [...] au comis infracţiunile pentru care au fost trimişi în 
judecată, sancţionate cu închisoare mai mare de 5 ani, fiind astfel îndeplinite cerinţele cazului de 
arestare preventivă prev. de art.223 alin.2 cod procedură penală. 
 În acest sens, Curtea are în vedere următoarele mijloace de probă: 
- procese-verbale de efectuare a percheziţiilor domiciliare la locuinţele inculpaţilor [...], [...] şi [...] 
şi obiectele găsite cu acest prilej ; 
- proces-verbal de efectuare a percheziţiei informatice; 
- procese-verbale privind agendele telefonice; 
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- proces-verbal de identificare a inculpaţilor;  
- proces-verbal de predare-primire a documentelor contabile a SC [...] SRL; 
- conţinutul convorbirilor telefonice ale inculpaţilor interceptate  
- depoziţiile părţilor vătămate minore [...], [...] şi [...]; 
- depoziţiile martorilor …. 

Curtea mai reţine că: 
- infracţiunea de trafic de minori prev.de art.13 alin.1 din Legea nr. 678/2001, cu aplic. art. 41 
alin.2 c.pen. are în prezent corespondent infracţiunea de trafic de minori prev.de art. 211 alin.1 
N.c.pen., cu aplic. art.36 alin.1 N.c.pen. care prevede ca limite de pedeapsă închisoarea de la 3 la 
10 ani şi interzicerea unor drepturi; 
- infracţiunea de proxenetism prev.de art. 329 alin.1 şi 3 c.pen. cu aplic. art. 41 alin.2 c.pen. are în 
prezent corespondent infracţiunea de proxenetism prev. de art. 213 alin.1 şi 3 N.c.pen. cu aplic. 
art. 36 alin.1 N.c.pen. care prevede ca limite de pedeapsă închisoarea de la 2 la 7 ani şi interzicerea 
unor drepturi, sporite în cazul faptelor faţă de minori cu jumătate; 
- infracţiunea de iniţiere sau constituire a unui grup infracţional organizat ori aderarea sau 
sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup, prev.de art.7 alin.1 din Legea nr. 39/2003 se 
sancţionează cu închisoarea de 5 la 20 de ani şi interzicerea unor drepturi.  

 Curtea constată că este îndeplinită şi cerinţa subiectivă prev. de art.223 alin.2 cod 
procedură penală, respectiv faptul că privarea de libertate a inculpaţilor [...], [...] şi [...] în acest 
moment (la un interval relativ scurt de la oprirea activităţii infracţionale ca urmare a intervenţiei 
organelor judiciare) este necesară pentru înlăturarea unei stări de pericol pentru ordinea publică, 
raportat la gravitatea deosebită a faptelor comise (sprijinirea şi tragerea de foloase materiale în 
urma întreţinerii de relaţii sexuale de către părţi vătămate minore, cu efecte negative pe termen 
lung asupra dezvoltării fizice şi psihice a acestora, profitând de problemele financiare ale 
minorelor sau de neînţelegerile familiale ale acestora), la modalitatea concretă de comitere a faptei 
(activitatea de prostituţie a părţilor vătămate desfăşurându-se la „paravanul” unui salon de masaj 
erotic).  

Curtea apreciază că este evidentă starea de pericol pentru ordinea publică, pentru păstrarea 
legăturilor de familie, prin tolerarea unor asemenea activităţi infracţionale crescând riscul ca şi alte 
părţi vătămate minore să fie tentate să practice prostituţia ca singură alternativă de întreţinere în 
situaţia părăsirii domiciliului în urma unor probleme familiale în locul rezolvării acestora, acest 
fapt având ca urmare şi abandonul şcolar, consecinţele negative fiind multiple cu privire la 
sănătatea, la dezvoltarea fizică şi psihică a părţilor vătămate.     

Prin urmare, nu sunt întemeiate criticile inculpatului [...] cu privire la faptul că părţile 
vătămate au fost de acord să practice prostituţia, din declaraţiile părţilor vătămate minore reieşind 
că au fost nevoite să facă acest lucru atâta timp cât plecaseră de acasă, abandonaseră şcoala şi nu 
aveau bani pentru a se întreţine, inculpaţii profitând astfel de situaţia în care se aflau aceste fete 
minore, în condiţiile în care cunoşteau că la salonul de masaj erotic nu puteau angaja legal 
persoane minore. 

Curtea reţine că inculpaţii [...] şi [...] au precizat în motivarea contestaţiilor că nu se atacă 
temeiurile care au stat la baza luării măsurii arestării preventive, ci doar oportunitatea menţinerii 
măsurii arestării preventive, fiind posibilă înlocuirea acesteia cu altă măsură preventivă mai puţin 
restrictivă de libertate. 

În ceea ce-l priveşte pe inculpatul [...], Curtea reţine că actele medicale depuse la dosar nu 
relevă afecţiuni grave de sănătate, hernia de disc nefiind într-o stare avansată, examinarea 
medicală a acestei afecţiuni concluzionându-se cu menţiunea „Apt transfer penitenciar”; în ceea ce 
priveşte antecedentele de hemoragie subarahnoidie prin anevrism cerebral rupt-neoperat, Curtea 
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constată că acestea datează din 2001, nefiind depuse acte medicale recente din care să reiasă un 
risc major de repetare; de asemenea, s-a mai depus un bilet de ieşire din spital din iulie 2003, 
inculpatul fiind „în observaţie malformaţie chist”, dar nu s-a depus acte medicale privind evoluţia 
acestei afecţiuni în ultimii 10 ani. 

În ceea ce o priveşte pe inculpata [...], Curtea apreciază că susţinerea acesteia în sensul că 
doreşte să îşi continue studiile este făcută pro causa, atâta timp cât în perioada de aprox. 8 ani de 
când a întrerupt cursurile şcolare nu a efectuat niciun demers pentru continuarea acestor studii, ci o 
optat pentru obţinerea de venituri în urma desfăşurării unor activităţi ilicite. 

Raportat la aspectele expuse mai sus, Curtea mai apreciază că în acest moment măsura 
arestării preventive acelor trei inculpaţi contestatori este necesară pentru a se asigura buna 
desfăşurare a procesului penal (raportat la stadiul procesual al dosarului), fiind astfel îndeplinite şi 
cerinţele prev. de art.202 alin.1 cod procedură penală privind scopul măsurilor preventive. 

În consecinţă, Curtea constată că nu sunt întemeiate în acest moment criticile 
contestatorilor prin care s-a solicitat revocarea măsurii arestării preventive sau înlocuirea măsurii 
arestării preventive cu măsura preventivă a controlului judiciar, aceasta din urmă nefiind aptă să 
realizeze scopul prev. de art.202 alin.1 cod procedură penală raportat la aspectele menţionate mai 
sus. 
 În ceea ce-l priveşte pe inculpatul [...], Curtea constată că nu sunt întemeiate criticile 
acestuia prin care s-a solicitat să se constate lelegalitatea măsurii arestării preventive a acestui 
inculpat, susţinându-se că această măsură preventivă a încetat de drept la data de 03.03.2014. 
 În acest sens, Curtea constată că deşi prin încheierea din data de 07.03.2014 Curtea de 
Apel Constanţa a dispus admiterea contestaţiei şi desfiinţarea încheierii de şedinţă din data de 
25.02.2014 a Tribunalului Constanţa prin care a fost menţinută măsura arestării preventive a 
inculpatului [...], cu toate acestea până la rămânerea definitivă a încheierii de şedinţă din data de 
25.02.2014 a Tribunalului Constanţa, măsura arestării preventive a inculpatului [...] s-a menţinut 
în baza încheierii anterioare, respectiv încheierea de şedinţă din data de 31.01.2014 a Tribunalului 
Constanţa, durata de 60 de zile pentru verificarea măsurii arestării preventive împlinindu-se la data 
de 31.03.2014; prin urmare, atâta timp cât Curtea de Apel Constanţa a pronunţat încheierile din 
07.03.3014 şi 11.03.2014 în interiorul perioadei de 60 de zile de verificare a menţinerii (care se 
împlinea la data de 31.03.2014), nu se poate constata că a încetat de drept măsura arestării 
preventive până la data de 11.03.2014. 
         Curtea constată că durata măsurii arestării preventive a inculpatului [...] menţinută în baza 
art.3001 cod procedură penală 1969 prin încheierea de şedinţă din data de 31.01.2014 a 
Tribunalului Constanţa era valabilă o perioadă de până la 60 de zile (fiind incidente prev. art.160b 
cod procedură penală şi nu prev. art.159 alin.6 cod procedură penală 1969 deoarece cauza nu se 
mai afla în cursul urmării penale, fiind sesizată deja instanţa de fond cu judecarea cauzei) şi nu o 
perioadă de până la 30 de zile, astfel că nu se poate reţine că măsura arestării preventive a încetat 
la 03.03.2014 (adică după 30 de zile după pronunţarea încheierii din 31.01.2014). 

Faţă de ansamblul considerentelor expuse, în baza art.203 alin.5 cod procedură penală, 
Curtea va respinge ca nefondate contestaţiile formulate de către inculpaţii [...], [...] şi [...] 
împotriva încheierii de şedinţă din data de 17 martie 2014, pronunţată de Tribunalul Constanţa, în 
dosarul penal nr.803/118/2014. 

În baza art.275 alin.2,4 cod procedură penală, Curtea va obliga pe inculpaţii  [...], [...] şi 
[...] la câte 200 lei fiecare cheltuieli judiciare către stat. 

Încheierea penală nr. 16/P/CP/28.03.2014 
Judecător redactor Dan Iulian Năstase 
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          10. Plângere penală formulată împotriva rezoluţiei emise de Parchetul de 
pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie - de 
neîncepere a urmăririi penale. Soluţionarea conflictului negativ de competenţă. 
 

În baza art.50 alin.1 Cod procedură penală, Curtea de Apel Constanţa a declinat competenţa de 
soluţionare a plângerii formulată de petentă împotriva rezoluţiei procurorului din data de 19.03.2013 dată în 
dosarul nr.1/P/2013 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională 
Anticorupţie în favoarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. 

Curtea a reţinut că prin sentinţa penală nr.955/05.11.2013 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie – 
secţia penală, pronunţată în dosar nr.3224/1/2013, s-a declinat competenţa de soluţionare a aceleiaşi 
plângeri formulată de petentă în favoarea Curţii de Apel Constanţa. 

Prin urmare, în baza art.51 alin.1 Cod procedură penală, s-a constatat intervenit conflictul negativ de 
competenţă, având în vedere că Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi Curtea de Apel Constanţa şi-au declinat 
reciproc competenţa de soluţionare a prezentei cauze. 

În baza art.51 alin.2 cod procedură penală, Curtea a sesizat Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie pentru 
soluţionarea conflictului negativ de competenţă, raportat la prev. 40 alin.4 cod procedură penală.  
 

Art.15 alin.1 din Legea nr.255/2013  
Art.50 alin.1, art.51 alin.1  şi 2 Cod procedură penală 

 

Prin sentinţa penală nr.955/05.11.2013 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie – secţia penală, 
pronunţată în dosar nr.3224/1/2013, s-a hotărât: 

„Trimite plângerea formulată de petenta [...] împotriva rezoluţiei din 14 mai 2013 dispusă în 
dosarul nr.754/P/2012 al Parchetului de pe lângă Înalta Curţi de Casaţie şi Justiţie – Direcţia 
Naţională Anticorupţie, spre competentă soluţionare, la Curtea de Apel Constanţa”.  

Pentru a se pronunţa astfel, Înalta Curţi de Casaţie şi Justiţie a reţinut că petenta a formulat 
plângere prin care a criticat soluţia de neîncepere a urmăririi penale faţă de [...], [...], [...], [...], [...], 
[...] şi [...] iar instanţa căreia i-ar reveni competenţa să judece cauza în prima instanţă este Curtea de 
Apel Constanţa, potrivit art.281 pct.1 lit.b) cod procedură penală, întrucât [...] a fost procuror în 
cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa. 

Cauza s-a înregistrat pe rolul Curţii de Apel Constanţa la data de 18.02.2014. 
Având în vedere că plângerea petentei se afla pe rolul instanţei la data de 01.02.2014 a intrării 

în vigoare a noului cod de procedură penală, Curtea reţine că sunt aplicabile prev. art.15 alin.1 din 
Legea nr.255/2013 pentru punerea în aplicare a noului cod de procedură penală: „Plângerile 
împotriva soluţiilor procurorului de netrimitere în judecată, aflate pe rolul instanţelor la data 
intrării în vigoare a legii noi, continuă să se judece de către instanţele competente potrivit legii 
vechi, conform regulilor prevăzute de aceeaşi lege”.  

Prin urmare, procedura de soluţionare a plângerii petentei este cea reglementată de prev. 
art.2781 cod procedură penală 1968. 

La termenul de judecată din data de 13.03.2013, Curtea a pus în discuţia părţilor excepţia 
necompetenţei după calitatea persoanei a Curţii de Apel Constanţa. 

În acest sens, Curtea constată următoarele: 
1.    Din adresa nr.470/IX-3/2014 din data de 12.03.2014 a Parchetului de pe lângă Înalta 

Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie – Serviciul Teritorial Constanţa, adresă 
depusă la dosarul Curţii, reiese că intimatul [...] are calitatea de procuror în cadrul Direcţiei 
Naţională Anticorupţie – Serviciul Teritorial Constanţa din data de 07.01.2013. 

 2.  Potrivit art.29 pct.1 lit.e) cod procedură penală în vigoare până la data de 01.02.2014: 
„Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie 1. judecă în primă instanţă: ... 
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e) infracţiunile săvârşite de judecătorii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, precum şi de 
procurorii de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie”. 

3. Potrivit art.40 alin.2 cod procedură penală în vigoare până la data de 01.02.2014: 
„Dobândirea calităţii după săvârşirea infracţiunii nu determină schimbarea competenţei, cu 
excepţia infracţiunilor săvârşite de persoanele prevăzute în art. 29 pct. 1”. 

În consecinţă, Curtea constată că dobândirea calităţii după săvârşirea infracţiunii determină 
schimbarea competenţei în cazul infracţiunilor săvârşite de persoanele prevăzute în art. 29 pct. 1 cod 
procedură penală 1968.  

Faţă de aspectele expuse mai sus, Curtea reţine că începând cu data de 07.01.2013 intimatul 
[...] are calitatea de procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curţi de Casaţie şi Justiţie – 
Direcţia Naţională Anticorupţie – Serviciul Teritorial Constanţa, calitate menţionată în art.29 pct.1 
lit.e) cod procedură penală în vigoare până la data de 01.02.2014 care determină schimbarea 
competenţei de soluţionare a cauzei, potrivit art.40 alin.2 cod procedură penală în vigoare până la 
data de 01.02.2014, competenţa după calitatea persoanei de soluţionare a cauzei potrivit art.2781 

alin.1 cod procedură penală 1968 revenind astfel Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.  
Curtea constată, de altfel, că dispoziţiile legale menţionate mai sus au corespondent şi în 

dispoziţiile din noul Cod de procedură penală, respectiv în prev. art.40 alin.1 şi art.48 alin.2 din 
codul de procedură penală în vigoare de la data de 01.02.2014.  

Faţă de ansamblul considerentelor expuse, Curtea va admite excepţia necompetenţei după 
calitatea persoanei a Curţii de Apel Constanţa. 

În baza art.50 alin.1 cod procedură penală, Curtea va declina competenţa de soluţionare a 
plângerii formulată de petenta [...] împotriva rezoluţiei procurorului din data de 19.03.2013 dată în 
dosar nr.1/P/2013 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională 
Anticorupţie în favoarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. 

Curtea reţine că prin sentinţa penală nr.955/05.11.2013 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie – 
secţia penală, pronunţată în dosar nr.3224/1/2013, s-a declinat competenţa de soluţionare a aceleiaşi 
plângeri formulată de petenta [...] în favoarea Curţii de Apel Constanţa. 

Prin urmare, în baza art.51 alin.1 cod procedură penală, Curtea va constata intervenit 
conflictul negativ de competenţă, având în vedere că Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi Curtea de 
Apel Constanţa şi-au declinat reciproc competenţa de soluţionare a prezentei cauzei. 

În baza art.51 alin.2 cod procedură penală, Curtea va sesiza Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie 
pentru soluţionarea conflictului negativ de competenţă, raportat la prev. 40 alin.4 cod procedură 
penală.  

Sentinţa penală nr. 42/P/13.03.2014 
Judecător redactor Dan Iulian Năstase 

 

          11. Măsuri preventive alternative. Săvârşirea unor infracţiuni de trafic de 
influenţă constând în pretinderea şi primirea unor sume de bani pentru a 
interveni pe lângă organele de cercetare penală şi judecători pentru obţinerea 
unor soluţii favorabile. 

 
Pentru a se dispune luarea măsurii arestării preventive trebuie să fie îndeplinite, cumulativ, 

următoarele condiţii: 
1. să existe probe sau indicii temeinice din care să rezulte suspiciunea rezonabilă că o persoană a 

săvârşit o infracţiune, cerinţă prev. de art.202 alin.1 şi art.223 alin.1 cod procedură penală; 
2. să existe vreunul din cazurile de aplicare a măsurii arestării preventive prev. de art.223 alin.1 lit.a)-

d), alin.2 cod procedură penală; 
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3. măsura arestării preventivă să fie proporţională cu gravitatea acuzaţiei aduse şi necesară pentru 
realizarea unuia dintre scopurile prev. de art.202 alin.1 cod procedură penală menţionate mai sus, cerinţă 
prev. de art.202 alin.3 cod procedură penală. 

Conform art.218 alin.(2) Cod procedură penală: „Aprecierea îndeplinirii condiţiilor prevăzute la 
alin.(1) se face ţinându-se seama de gradul de pericol al infracţiunii, de scopul măsurii, de sănătatea, vârsta, 
situaţia familială şi alte împrejurări privind persoana faţă de care de ia măsura”. 

Deşi infracţiunea de trafic de influenţă are un grad de pericol social ridicat, totuşi infracţiunile pentru 
care este cercetat inculpatul [...] nu sunt infracţiuni care vizează securitatea naţională, acte de terorism sau 
infracţiuni de violenţă (contra vieţii, sănătăţii sau integrităţii corporale, de viol sau lipsire de libertate) 
pentru care s-ar putea aprecia că se impune ca lipsirea de libertate a inculpatului să se facă în regim de 
detenţie pentru a se înlătura un pericol real de tulburare a ordinii publice în cazul eliberării inculpatului 
(cauza CEDO  Jiga contra României). 

 
Art.202 şi art.223 Cod procedură penală 

Art.227 alin.(1), (2) Cod procedură penală 
 

 I. Date privind sesizarea judecătorului de drepturi şi libertăţi 
 La data de 11.06.2014 s-a înregistrat pe rolul Curţii de Apel Constanţa propunerea 

Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie – 
Serviciul Teritorial Constanţa privind luarea măsurii preventive a arestului la domiciliu faţă de 
inculpata [...] şi măsura arestării preventive faţă de inculpatul [...] pe o durată de câte 30 de zile. 

În motivarea propunerii formulate s-a arătat că s-a dispus începerea urmării penale şi ulterior 
prin ordonanţa nr.193/P/2013 din data de 10.06.2014 a DNA - ST Constanţa s-a dispus punerea în 
mişcare a acţiunii penale faţă de inculpatul [...] sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de trafic de 
influenţă, prevăzută de art.6 din Legea nr.78/2000 raportat la art.291 alin.l C.pen. cu aplicarea art.5 
alin.l C.pen., constând în aceea că la data de 06.11.2013, a pretins suma de 15.000 euro de la 
martorul [...] pentru ca, folosindu-şi influenţa pe care afirma că o avea asupra judecătoarelor [...] şi 
[...] din cadrul Curţii de Apel Constanţa, să le determine pe acestea să respingă recursul declarat de 
Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanţa împotriva sentinţei de achitare pronunţate de Judecătoria 
Constanţa în dosarul nr. 31563/212/2011 în care făptuitorul [...] fusese judecat pentru săvârşirea 
infracţiunii de viol, trafic de influenţă, prevăzută de art.6 din Legea nr.78/2000 raportat la art.291 
alin.l C.pen. cu aplicarea art.5 alin.l C.pen., constând în aceea că, în luna iunie a anului 2011, a 
pretins şi a primit de la martorul [...] suma de 6.500 euro, lăsându-1 pe acesta să creadă că are 
influenţă asupra judecătorilor [...] şi [...] din cadrul Secţiei Penale a Curţii de Apel Constanţa şi că 
poate să intervină pe lângă ei pentru a-i determina să dispună o soluţie favorabilă faţă de fiul său, 
[...], judecat pentru săvârşirea unei infracţiuni de tentativă la omor calificat, în dosarul 
nr.8261/118/2010, aflat în faza apelului şi trafic de influenţă, prevăzută de art.6 din Legea nr.78/2000 
raportat la art.291 alin.l C.pen., constând în aceea că, în luna mai a anului 2013, acesta din urmă a 
pretins şi a primit sume de bani de la martorul [...], lăsându-1 pe acesta să creadă că are influenţă 
asupra judecătorului [...] din cadrul Secţiei Penale a Curţii de Apel Constanţa şi că o poate determina 
pe aceasta din urmă să dea o soluţie favorabilă inculpaţilor în dosarul nr.936/36/2012, toate cu 
aplicarea art.38 alin.l C.pen. şi art.10 din Legea nr.l87/2012. 

Prin ordonanţa nr.l93/P/2013 din data de 10.06.2014 a DNA - ST Constanţa s-a dispus punerea 
în mişcare a acţiunii penale faţă de inculpata [...] sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de sub aspectul 
săvârşirii infracţiunilor de trafic de influenţă, prevăzută de art.6 din Legea nr.78/2000 raportat 
la art.291 alin.l C.pen. cu aplicarea art.5 alin.l C.pen., constând în aceea că, în luna septembrie a 
anului 2012, a pretins şi a primit de la martorul [...] suma de 20.000 euro, lăsându-1 pe acesta să 
creadă că are influenţă asupra judecătorilor [...], [...] şi [...] din cadrul Secţiei Penale a Curţii de Apel 
Constanţa şi că poate să intervină pe lângă ei pentru a-i determina să îndeplinească acte care intrau în 
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îndatoririle lor de serviciu, respectiv să dispună o soluţie de trimitere a dosarului nr.936/36/2012 spre 
rejudecare Tribunalului Constanţa şi şantaj, prevăzută de art.207 alin.l C.pen., constând în aceea 
că, în luna aprilie 2014, a exercitat ameninţări cu săvârşirea de acte violenţă asupra martorului [...] 
dar şi cu privarea sa de libertate, urmărind pe această cale să îl determine pe martor să renunţe la 
demersul constând în sesizarea Direcţiei Naţionale Anticorupţie cu privire la posibile infracţiuni de 
corupţie săvârşite de către ea, ambele cu aplicarea art.38 alin.l C.pen. şi art.10 din Legea 
nr.l87/2012. 

 S-a mai arătat că ambii inculpaţi se află în situaţiile prevăzute de art.223 alin.l lit.b C.proc.pen. 
şi art.223 alin.2 din C.proc.pen., iar comiterea faptelor rezultă din următoarele probe: declaraţiile 
martorilor; înscrisuri, înregistrări în mediul ambiental şi procese verbale de redare, raport de 
constatare tehnico-ştiinţifică,alte procese verbale, în temeiul dispoziţiilor art.224 C.proc.pen., art.223 
alin.l lit.b şi alin.2 din C.proc.pen. raportat la art. 202 alin. 1 şi 3 din C.proc.pen. şi în temeiul 
dispoziţiilor art.219 C.proc.pen., art. 223 alin.l lit.b şi alin.2 din C.proc.pen. raportat la art. 202 alin.l 
şi 3 din C.proc.pen. solicită luarea măsurii arestării preventive pe o perioadă de 30 de zile, 
începând cu data de 11.06.2014 şi până la data de 10.07.2014, inclusiv, faţă de inculpatul [...], 
pentru săvârşirea infracţiunilor de trafic de influenţă, prevăzută de art.6 din Legea nr.78/2000 
raportat la art.291 alin.l C.pen. cu aplicarea art.5 alin.l C.pen., trafic de influenţă, prevăzută de art.6 
din Legea nr.78/2000 raportat la art.291 alin.l C.pen. cu aplicarea art.5 alin.l C.pen. şi trafic de 
influenţă, prevăzută de art.6 din Legea nr.78/2000 raportat la art.291 alin.l C.pen., toate cu aplicarea 
art.38 alin.l C.pen. şi art. 10 din Legea nr.l87/2012 şi respectiv luarea măsurii arestului la 
domiciliu, pe o perioadă de 30 de zile, începând cu data de 11.06.2014 şi până la data de 
10.07.2014, inclusiv, faţă de inculpata [...],  pentru săvârşirea infracţiunilor de trafic de influenţă, 
prevăzută de art.6 din Legea nr.78/2000 raportat la art.291 alin.l C.pen. cu aplicarea art.5 alin.l 
C.pen. şi şantaj, prevăzută de art.207 alin.l C.pen., ambele cu aplicarea art.38 alin.l C.pen. şi art.10 
din Legea nr.l87/2012, deoarece din probe rezultă suspiciunea rezonabilă că inculpaţii au săvârşit 
infracţiunile pentru care au fost acuzaţi şi se află în situaţiile prevăzute de art.223 alin.l lit.b 
C.proc.pen. şi art. 223 alin.2 C.proc.pen., din probele administrate până în acest moment rezultând 
suspiciunea rezonabilă că aceştia au săvârşit infracţiuni de corupţie, au încercat să influenţeze 
martorii şi, pe baza evaluării gravităţii faptei, a modului şi a circumstanţelor de comitere a acesteia, a 
mediului din care inculpaţii provin şi a altor împrejurări privitoare la persoana acestora, se constată 
că privarea lor de libertate este necesară pentru înlăturarea unei stări de pericol pentru ordinea 
publică. 

In ceea ce priveşte cazul prevăzut de art.223 alin.l lit.b C.proc.pen. se reţine că, la data de 
24.12.2014, inculpatul [...] 1-a influenţat pe martorul [...], convingându-1 pe acesta să nu colaboreze 
cu Direcţia Naţională Anticorupţie pentru aflarea adevărului cu privire la infracţiunea de trafic de 
influenţă reţinută în sarcina sa; astfel cum rezultă din cuprinsul discuţiei purtate între inculpat şi 
martor, cel dintâi i-a comunicat secundului că organele de urmărire penală nu pot să obţină probe cu 
privire la infracţiunea respectivă fără colaborarea sa; de asemenea, inculpatul i-a spus martorului că o 
eventuală declaraţie dată în cauză ar putea atrage consecinţe negative şi asupra soţiei sale; tot în 
cadrul întâlnirii din data de 24.12.2013, inculpatul [...] a stabilit cu martorul ca acesta să dea 
declaraţii în ancheta aflată în desfăşurare în prezenta cauză, dar acestea să fie necorespunzătoare 
adevărului, respectiv că inculpatul nu a pretins şi nu a primit de la martor decât onorariul şi că a fost 
forţat să dea declaraţii care să îl incrimineze deoarece fusese forţat de către reprezentanţii DNA; 
totodată, în schimbul acestei atitudini, inculpatul s-a obligat să achite martorului, lunar, o sumă de 
bani până la momentul eliberării sale din penitenciar. 

La rândul ei, inculpata [...] a exercitat ameninţări care îl vizau pe martorul [...], după ce a aflat 
că acesta sesizase organele de urmărire penală cu privire la săvârşirea unor potenţiale de corupţie de 
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către ea, scopul acestor ameninţări fiind acela de a-l determina pe martor să renunţe la acest demers, 
inculpata urmărind lipsirea de eficienţă a denunţului care a stat la baza constituirii dosarului 
nr.37/P/2014. 

In ceea ce priveşte starea de pericol pentru ordinea publică, s-a arătat în primul rând natura 
gravă a infracţiunilor de corupţie reţinute în sarcina inculpaţilor, constatată in abstracto de către 
legiuitor. 

S-a mai arătat că trebuie să se reţină că cei doi inculpaţi au afirmat că au influenţă asupra unei 
mari părţi a secţiei penale a Curţii de Apel Constanţa, respectiv asupra magistraţilor [...], [...], [...] şi 
[...], toţi din cadrul Curţii de Apel Constanţa. 

În schimbul influenţei pe care au pretins că o aveau asupra judecătorilor, cei doi inculpaţi au 
pretins sume mari de bani, urmărind obţinerea unor foloase materiale importante; relevantă sub acest 
aspect este discuţia dintre inculpatul [...] şi membrii familiei [...], în cadrul căreia cel dintâi a afirmat 
că pentru suma de 3000 euro el prestează activităţi licite, specifice calităţii de avocat, pentru 
traficarea influenţei asupra judecătorilor fiind necesare sume mai mari. 

O asemenea stare de fapt nu poate avea decât consecinţe negative asupra normalei funcţionări a 
Curţii de Apel Constanţa, asupra imaginii judecătorilor respectivi care se identifică cu imaginea 
justiţiei penale constănţene dar mai ales asupra încrederii publicului larg în mecanismele corectei 
înfăptuiri a actului de justiţie. 

Astfel cum rezultă din probele administrate în cauză, împrejurarea că inculpaţii puteau 
influenţa decizia judecătorilor Curţii de Apel Constanţa era de notorietate în rândul justiţiabililor; de 
altfel, pentru a întări convingerea clienţilor cu privire la posibilitatea lor de a interveni asupra 
magistraţilor, inculpaţii au relatat discuţii despre care au afirmat că au fost purtate cu judecătorii 
respectivi; deosebit de sugestivă este folosirea de către inculpatul [...] a expresiei ai mei cu privire la 
judecătorii Curţii de Apel Constanţa. 

În aceste condiţii, opinia justiţiabililor nu putea fi în alt sens decât că inculpaţii aveau 
posibilitatea reală a influenţa actul de justiţie, că judecătorii Curţii de Apel Constanţa puteau fi 
corupţi şi că soluţiile date de aceştia în dosare nu se bazau pe probe ci pe intervenţiile unor avocaţi. 

S-a mai arătat că prin Decizia nr.2/2014 a Curţii Constituţionale a României s-a statuat că 
fenomenul corupţiei este considerat a f i  una dintre cele mai grave ameninţări cu privire la 
instituţiile statului de drept, democraţie, drepturile omului, echitatea şi justiţia socială, cu efecte 
negative asupra activităţii autorităţilor şi instituţiilor publice şi asupra funcţionării economiei de 
piaţă.  

De altfel, statul român s-a obligat printr-o serie de tratate internaţionale să ia măsuri pentru 
combaterea fenomenului corupţiei, cum ar fi Convenţia penală cu privire la corupţie, adoptată de 
Consiliul Europei la 27 ianuarie 1999, la Strasbourg, ratificată de România prin Legea nr. 27/2002. 

Din probatoriul administrat până în prezent în cursul urmăririi penale, apreciem că există indicii 
temeinice care conturează bănuiala rezonabilă în sensul art.5 pct.l lit. c din CEDO că inculpaţii au 
săvârşit infracţiunile reţinute în sarcina lor. 

În raport cu prevederile art.5 din CEDO, măsura lipsirii de libertate a unei persoane se poate 
dispune atunci când există motive verosimile că s-a săvârşit o infracţiune sau există motive temeinice 
de a crede în posibilitatea săvârşirii de noi infracţiuni, fiind necesară astfel apărarea ordinii publice, a 
drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, desfăşurarea în bune condiţii a procesului penal. 

Din probatoriul administrat până în prezent rezultă că este îndeplinită şi această condiţie 
necesară privării preventive de libertate a inculpaţilor [...] şi [...]. 

S-a mai arătat că se solicită ca privarea de libertate a inculpatei [...] să se facă la 
domiciliul acesteia, această solicitare întemeiindu-se în primul rând pe împrejurarea că în 
sarcina inculpatei [...] a fost reţinută o singură infracţiune de corupţie faţă de trei câte i se 
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impută inculpatului [...]., precum şi pe faptul că din înscrisurile medicale depuse la dosar 
inculpata [...] suferă de mai multe afecţiuni medicale serioase care necesită tratament medical 
de specialitate şi care trebuie administrat zilnic; de asemenea, inculpata [...] este mama unui 
copil de doi ani iar soţul său suferă de o boală cu potenţial letal, astfel încât sarcina creşterii 
minorului îi revine în totalitate. 

În consecinţă, s-a apreciat că încarcerarea inculpatei ar fi de natură să producă acesteia 
suferinţe nejustificate şi deci să ridice probleme în ceea ce priveşte respectarea dreptului 
garantat de art.3 din Convenţia CEDO. 

 
2. Competenţa de soluţionare a cauzei 
Potrivit art.224 alin.2 cod procedură penală, propunerea de arestare preventivă a inculpatului în 

cursul urmăririi penale, împreună cu dosarul cauzei „se prezintă judecătorului de drepturi şi libertăţi 
de la instanţa căreia i-ar reveni competenţa să judece cauza în primă instanţă sau de la instanţa 
corespunzătoare în grad acesteia în a cărei circumscripţie se află locul de reţinere, locul unde s-a 
constatat săvârşirea infracţiunii ori sediul parchetului din care face parte procurorul care a întocmit 
propunerea”. 

Potrivit art.219 alin.1 cod procedură penală „judecătorul de drepturi şi libertăţi de la instanţa 
căreia i-ar reveni competenţa să judece cauza în primă instanţă sau de la instanţa corespunzătoare în 
grad acesteia în a cărei circumscripţie se află locul unde s-a constatat săvârşirea infracţiunii ori sediul 
parchetului din care face parte procurorul care efectuează sau supraveghează urmărirea penală poate 
dispune, la propunerea motivată a procurorului, arestul la domiciliu al inculpatului”. 

În ceea ce priveşte competenţa materială după calitatea persoanei (având în vedere calitatea de 
avocat a inculpatului [...] în cadrul Baroului Constanţa şi calitatea de avocat a inculpatului [...] în 
cadrul Baroului Bucureşti la data comiterii presupuselor fapte), Curtea constată că sunt incidente 
prev. art.281 pct.1 lit.b) cod procedură penală 1969 (în vigoare la data sesizării instanţei) care prevăd 
că: „Curtea de Apel: pct.1 judecă în primă instanţă: … b) infracţiunile săvârşite de judecătorii de 
la judecătorii şi tribunale şi de procurorii de la parchetele care funcţionează pe lângă aceste 
instanţe, precum şi de avocaţi, notari publici, executori judecătoreşti şi de controlorii financiari ai 
Curţii de Conturi”. 

În ceea ce priveşte competenţa teritorială, Curtea constată că sunt incidente prev. art.30 alin.1 
lit.a) cod procedură penală 1969 (în vigoare la data sesizării instanţei) care prevăd că: „(1) 
Competenţa după teritoriu este determinată de: a) locul unde a fost săvârşită infracţiunea”, cu 
menţiunea că prin ordonanţele de punere în mişcare a acţiunii penale s-a reţinut că presupusele 
infracţiuni au fost săvârşite în Mun. Constanţa. 

Coroborând cele două criterii de stabilire a competenţei (competenţa materială după calitatea 
persoanei şi competenţa teritorială), Curtea constată că competenţa de soluţionare a prezentei cauzei 
revine judecătorului de drepturi şi libertăţi din cadrul Curţii de Apel Constanţa, raportat la calitatea 
de avocat a inculpaţilor [...] şi [...], la faptul că inculpatul [...] este reţinut în Centrul de Reţinere şi 
Arestare Preventivă din cadrul I.P.J. Constanţa, la faptul că presupusele infracţiuni au fost comise în 
Mun. Constanţa şi la faptul că propunerea a fost făcută de către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de 
Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie – Serviciul Teritorial Constanţa.  

 
3. Date privind procedura în faţa judecătorului de drepturi şi libertăţi 
Termenul de judecată a fost fixat pentru data de 11.06.2014, înainte de expirarea duratei 

reţinerii inculpatului [...], fiind respectate astfel prev. art.225 alin.2 teza I cod procedură penală. 
 Soluţionarea propunerii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia 

Naţională Anticorupţie – Serviciul Teritorial Constanţa privind luarea măsurii preventive a arestului 
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la domiciliu faţă de inculpata [...] şi măsura arestării preventive faţă de inculpatul [...] pe o durată de 
câte 30 de zile s-a făcut în prezenţa ambilor inculpaţi, care au fost asistaţi de către avocaţi aleşi, şi cu 
participarea procurorului, fiind respectate prev. art.220 alin.2,3 cod procedură penală şi art.225 
alin.4,5,6 cod procedură penală. 

La termenul fixat din data de 11.06.2014 inculpaţii [...] şi [...] au precizat precizat personal că 
nu doresc să dea declaraţie, uzând de dreptul la tăcere. 

Inculpatul [...], prin avocat, a depus la dosar înscrisuri în circumstanţiere constând în acte de 
stare de civilă în copie (certificat de căsătorie şi certificat de naştere a fiicei sale) şi acte medicale în 
copie privind afecţiunile de sănătate şi tratamentele părinţilor săi.  

La acelaşi termen au avut loc dezbaterile, inculpaţilor [...] şi [...] acordându-li-se ultimul 
cuvânt. 

4.  Dispoziţii legale aplicabile 
Dispoziţiile legale aplicabile sunt următoarele: 
Art.202 alin.4 cod procedură penală prevede categoriile măsurilor preventive care pot fi dispuse 

în cursul procesului penal: „Măsurile preventive sunt: ... d) arestul la domiciliu; e) arestarea 
preventivă”.  

Scopul şi condiţiile generale de aplicare a măsurilor preventive sunt reglemenate de prev. art. 
202 alin. (1) cod procedură penală: „măsurile preventive pot fi dispuse dacă există probe sau indicii 
temeinice din care rezultă suspiciunea rezonabilă că o persoană a săvârşit o infracţiune şi dacă sunt 
necesare în scopul asigurării bunei desfăşurări a procesului penal, al împiedicării sustragerii 
suspectului ori a inculpatului de la urmărirea penală sau de la judecată ori al prevenirii săvârşirii unei 
alte infracţiuni.” 

Potrivit alin. (3) al art. 202 cod procedură penală “orice măsură preventivă trebuie să fie 
proporţională cu gravitatea acuzaţiei aduse persoanei faţă de care este luată şi necesară pentru 
realizarea scopului urmărit prin dispunerea acesteia”. 

Condiţiile şi cazurile de aplicare a măsurii arestării preventive sunt prevăzute de art.223 alin.1,2 
cod procedură penală. 

Astfe, conform art. 223 alin. (1) cod procedură penală „măsura arestării preventive poate fi 
luată de către judecătorul de drepturi şi libertăţi, în cursul urmăririi penale, ... numai dacă din probe 
rezultă suspiciunea rezonabilă că inculpatul a săvârşit o infracţiune şi există una dintre următoarele 
situaţii: 

a) inculpatul a fugit ori s-a ascuns, în scopul de a se sustrage de la urmărirea penală sau de la 
judecată, ori a făcut pregătiri de orice natură pentru astfel de acte; 

b) inculpatul încearcă să influenţeze un alt participant la comiterea infracţiunii, un martor ori un 
expert sau să distrugă, să altereze, să ascundă ori să sustragă mijloace materiale de probă sau să 
determine o altă persoană să aibă un astfel de comportament; 

c) inculpatul exercită presiuni asupra persoanei vătămate sau încearcă să realizeze o înţelegere 
frauduloasă cu aceasta; 

d) există suspiciunea rezonabilă că, după punerea în mişcare a acţiunii penale împotriva sa, 
inculpatul a săvârşit cu intenţie o nouă infracţiune sau pregăteşte săvârşirea unei noi infracţiuni.” 

Potrivit alin. (2) al aceluiaşi articol, „măsura arestării preventive a inculpatului poate fi luată şi 
dacă din probe rezultă suspiciunea rezonabilă că acesta a săvârşit o infracţiune intenţionată contra 
vieţii, o infracţiune prin care s-a cauzat vătămarea corporală sau moartea unei persoane, o infracţiune 
contra securităţii naţionale prevăzută de Codul penal şi alte legi speciale, o infracţiune de trafic de 
stupefiante, trafic de arme, trafic de persoane, acte de terorism, spălare a banilor, falsificare de 
monede ori alte valori, şantaj, viol, lipsire de libertate, evaziune fiscală, ultraj, ultraj judiciar, o 
infracţiune de corupţie, o infracţiune săvârşită prin mijloace de comunicare electronică sau o altă 



 
 

80 

infracţiune pentru care legea prevede pedeapsa închisorii de 5 ani ori mai mare şi, pe baza evaluării 
gravităţii faptei, a modului şi a circumstanţelor de comitere a acesteia, a anturajului şi a mediului din 
care acesta provine, a antecedentelor penale şi a altor împrejurări privitoare la persoana acestuia, se 
constată că privarea sa de libertate este necesară pentru înlăturarea unei stări de pericol pentru 
ordinea publică.” 

 Condiţiile generale de luare a măsurii arestului la domiciliu sunt prevăzute de art.218 alin.(1), 
(2) cod procedură penală:  

„(1) Arestul la domiciliu se dispune de către judecătorul de drepturi şi libertăţi, de către 
judecătorul de cameră preliminară sau de către instanţa de judecată, dacă sunt îndeplinite condiţiile 
prevăzute la art.223 şi luarea acestei măsuri este necesară şi suficientă pentru realizarea unuia dintre 
scopurile prevăzute la art.202 alin.(1). 

(2) Aprecierea îndeplinirii condiţiilor prevăzute la alin.(1) se face ţinându-se seama de gradul 
de pericol al infracţiunii, de scopul măsurii, de sănătatea, vârsta, situaţia familială şi alte împrejurări 
privind persoana faţă de care de ia măsura”.  

 
5. Examinarea condiţiilor privind luarea măsurii arestului la domiciliu faţă de inculpata 

[...] 
 
5.1. Existenţa probelor sau indiciilor temeinice din care rezultă suspiciunea rezonabilă că 

inculpata [...] a săvârşit o infracţiune  
Judecătorul de drepturi şi libertăţi reţine că prin ordonanţa nr. 37/P/2014 din data de 26.05.2014 

s-a dispus: 
- efectuarea în continuarea a urmăririi penale faţă de suspecta [...], fiica lui …, născută la data 

de … în mun.Bucureşti, domiciliată în …, avocat în cadrul Baroului …, pentru săvârşirea infracţiunii 
de trafic de influenţă, prevăzută de art.6 din Legea nr.78/2000 raportat la art.291 alin.l C.pen., 
constând în aceea că, în luna septembrie a anului 2012, a pretins şi a primit de la martorul [...] suma 
de 20.000 euro, lăsându-1 pe acesta să creadă că are influenţă asupra judecătorilor [...], [...] şi [...] din 
cadrul Secţiei Penale a Curţii de Apel Constanţa şi că poate să intervină pe lângă ei pentru a-i 
determina să îndeplinească acte care intrau în îndatoririle lor de serviciu, respectiv să dispună o 
soluţie de trimitere a dosarului nr.936/36/2012 spre rejudecare Tribunalului Constanţa; 

- extinderea urmăririi penale faţă de suspecta [...], sub aspectul săvârşirii infracţiunii de şantaj, 
prevăzută de art.207 alin.l C.pen., constând în aceea că, în luna aprilie 2014, a exercitat ameninţări cu 
săvârşirea de acte violenţă asupra martorului [...] dar şi cu privarea sa de libertate, urmărind pe 
această cale să îl determine pe martor să renunţe la demersul constând în sesizarea Direcţiei 
Naţionale Anticorupţie cu privire la posibile infracţiuni de corupţie săvârşite de către ea. 

Prin ordonanţa nr.193/P/2013 din data de 10.06.2014 a DNA - ST Constanţa   s-a dispus 
punerea în mişcare a acţiunii penale faţă de inculpata [...] sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de sub 
aspectul săvârşirii infracţiunilor de trafic de influenţă, prevăzută de art.6 din Legea nr.78/2000 
raportat la art.291 alin.l C.pen. cu aplicarea art.5 alin.l C.pen., constând în aceea că, în luna 
septembrie a anului 2012, a pretins şi a primit de la martorul [...] suma de 20.000 euro, lăsându-1 pe 
acesta să creadă că are influenţă asupra judecătorilor [...], [...] şi [...] din cadrul Secţiei Penale a Curţii 
de Apel Constanţa şi că poate să intervină pe lângă ei pentru a-i determina să îndeplinească acte care 
intrau în îndatoririle lor de serviciu, respectiv să dispună o soluţie de trimitere a dosarului 
nr.936/36/2012 spre rejudecare Tribunalului Constanţa şi şantaj, prevăzută de art.207 alin.l 
C.pen., constând în aceea că, în luna aprilie 2014, a exercitat ameninţări cu săvârşirea de acte 
violenţă asupra martorului [...] dar şi cu privarea sa de libertate, urmărind pe această cale să îl 
determine pe martor să renunţe la demersul constând în sesizarea Direcţiei Naţionale Anticorupţie cu 
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privire la posibile infracţiuni de corupţie săvârşite de către ea, ambele cu aplicarea art.38 alin.l 
C.pen. şi art.10 din Legea nr.187/2012. 

Din examinarea mijloacelor de probă administrate în cursul urmării penale până în 
prezent, judecătorul de drepturi şi libertăţi constată că rezultă suspiciunea rezonabilă că 
inculpata [...] a săvârşit infracţiunile pentru care s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale prin 
ordonanţa procurorului menţionată mai sus, fiind astfel îndeplinită condiţia prev. de art.218 alin.1 
rap. la art.223 alin.1 cod procedură penală privind luarea măsurii arestului la domiciliu. 

 
5.1.1. Cu privire la infracţiunea de trafic de influenţă prevăzută de art.6 din Legea 

nr.78/2000 raportat la art.291 alin.l C.pen. cu aplicarea art.5 alin.l C.pen. 
Judecătorul de drepturi şi libertăţi constată că suspiciunea rezonabilă că inculpata [...] a 

săvârşit această infracţiune de trafic de influenţă, constând în aceea că în luna septembrie a anului 
2012, a pretins şi a primit de la martorul [...] suma de 20.000 euro, lăsându-1 pe acesta să creadă că 
are influenţă asupra judecătorilor [...], [...] şi [...] din cadrul Secţiei Penale a Curţii de Apel Constanţa 
şi că poate să intervină pe lângă ei pentru a-i determina să îndeplinească acte care intrau în 
îndatoririle lor de serviciu, respectiv să dispună o soluţie de trimitere a dosarului nr.936/36/2012 spre 
rejudecare Tribunalului Constanţa, reiese din coroborarea mijloacelor de probă administrate până în 
prezent în cursul urmării penale: 

Judecătorul de drepturi şi libertăţi constată că nu este întemeiată susţinerea inculpatei [...] în 
sensul că suma primită de 20.000 de euro ar fi constituit doar onorariul său de avocat, din conţinutul 
înregistrării întâlnirii care a avut loc la sfârşitul lunii mai - începutul lunii iunie 2013 cu martorii [...], 
[...] Ion şi [...] reieşind indicii temeinice în sensul că a pretins această sumă şi pentru ca o parte să fie 
dată pentru obţinerea unei soluţii favorabile pentru membrii familiei [...] care aveau calitatea de 
inculpaţi în dosarul aflat pe rolul Curţii de Apel Constanţa. 

Nu este întemeiată nici susţinerea inculpatei [...] în sensul că din acea discuţie înregistrată 
reiese că ar fi afirmat că nu o cunoaşte pe judecătoarea [...] sau pe vreun alt judecător, atâta 
timp cât din aspectele menţionate mai sus reiese că a făcut afirmaţii referitoare la faptul că 
traficarea influenţei pe lângă judecătoarea [...] se face prin intermediul inculpatului [...] sau a 
avocatului [...]. 

Este adevărat că martorii [...], [...], [...] au calitatea de inculpaţi în dosarul nr.936/36/2012 
aflat în prezent în apel pe rolul Curţii de Apel Constanţa şi că este posibil ca aceştia să fie 
interesaţi în formularea declaraţiilor împotriva inculpatei [...] şi a inculpatului [...] privind 
săvârşirea de către aceştia a infracţiunilor de trafic de influenţă pentru a putea beneficia de 
dispoziţiile art.19 din Legea nr.682/2002 privind înjumătăţirea limitelor de pedeapsă pentru 
infracţiunile pentru care sunt judecaţi, însă nu înseamnă în mod implicit că aspectele arătate în 
declaraţiile date nu sunt reale, atâtat timp cât se coroborează cu aspectele menţionate mai sus 
care reiese din conţinutul înregistrării întâlnirii care a avut loc la sfârşitul lunii mai - începutul lunii 
iunie 2013 cu martorii [...], [...] Ion şi [...], pe fondul şi al convingerii acestora că inculpata [...] nu a 
făcut ce a promis prin pretinderea şi primirea sumei de 20.000 euro. 

 Judecătorul de drepturi şi libertăţi constată că în practica judiciară şi în literatura juridică s-a 
stabilit că infracţiunea de influenţă se săvârşeşte şi atunci când inculpatul lasă să se creadă că are 
influenţă asupra unui funcţionar, ceea ce se întâmplă atunci când, fără a avea trecere pe lângă acel 
funcţionar, creează persoanei falsa credinţă că s-ar bucura de această trecere, nefiind important dacă 
inculpatul a precizat sau nu numele funcţionarului asupra căruia a lăsat să se creadă că are influenţă, 
fiind suficient să-l fi determinat numai prin calitatea acestuia deoarece ceea ce este important este ca 
influenţa presupusă a inculpatului să fi constituit pentru persoana interesată motivul important al 
tranzacţiei. 
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Curtea mai reţine că actul pentru care inculpata [...] a promis intervenţia intra în atribuţiile de 
serviciu ale judecătorilor din dosarul respectiv (respectiv pronunţarea unei hotărâri), practica 
judiciară şi literatura juridică stabilind că nu are  importanţă dacă intervenţia promisă a avut sau nu 
loc, dacă prin intervenţie s-a urmărit efectuarea de către funcţionar a unui act legal sau a unui act 
ilegal şi nici dacă acel act a fost efectuat sau nu, fiind suficient ca folosul să fi fost pretins sau primit 
pentru a-l determina pe funcţionar în sensul celor dorite de persoana interesată. 

 
5.1.2.  Cu privire la infracţiunea de şantaj prevăzută de art.207 alin.l C.pen. 
Judecătorul de drepturi şi libertăţi constată că suspiciunea rezonabilă că inculpata [...] a 

săvârşit această infracţiune de şantaj, constând în aceea că în luna aprilie 2014, a exercitat ameninţări 
cu săvârşirea de acte violenţă asupra martorului [...] dar şi cu privarea sa de libertate, urmărind pe 
această cale să îl determine pe martor să renunţe la demersul constând în sesizarea Direcţiei 
Naţionale Anticorupţie cu privire la posibile infracţiuni de corupţie săvârşite de către ea, reiese din 
coroborarea mijloacelor de probă administrate până în prezent în cursul urmării penale. 

Judecătorul de drepturi şi libertăţi reţine că atât în literatura juridică cât şi în practica judiciară 
s-a stabilit că  pentru existenţa infracţiunii de şantaj este necesar ca inculpatul să urmărească 
dobândirea folosului în mod injust, cerinţa legii fiind îndeplinită chiar dacă folosul este just, dar 
inculpatul a urmărit să-l dobândească în mod injust, iar din mijloacele de probă expuse mai sus reiese 
că inculpata [...] a dorit să obţină în mod injust modificarea plângerii penale formulată de către [...] 
împotriva ei iar ameninţările transmise părţii vătămate [...] au fost de natură să îi provoace o stare de 
temere având în vedere calitatea de avocat a inculpatei [...]. 

 
 
5.2  Existenţa cazurilor de luare a măsurii arestului la domiciliu 
Pentru luarea măsurii preventive a arestului la domiciliu trebuie să existe şi unul din cazurile 

prev. de art.218 cod procedură penală cu referire la art.223 alin.1,2 cod procedură penală. 
În acest sens, judecătorul de drepturi şi libertăţi reţine că potrivit art.218 alin.(1), (2) cod 

procedură penală:  
„ (1) Arestul la domiciliu se dispune de către judecătorul de drepturi şi libertăţi, de către 

judecătorul de cameră preliminară sau de către instanţa de judecată, dacă sunt îndeplinite condiţiile 
prevăzute la art.223 şi luarea acestei măsuri este necesară şi suficientă pentru realizarea unuia dintre 
scopurile prevăzute la art.202 alin.(1). 

 Art. 223 alin. (1) cod procedură penală prevede că „măsura arestării preventive poate fi luată 
de către judecătorul de drepturi şi libertăţi, în cursul urmăririi penale, ... numai dacă din probe rezultă 
suspiciunea rezonabilă că inculpatul a săvârşit o infracţiune şi există una dintre următoarele situaţii: 

a) inculpatul a fugit ori s-a ascuns, în scopul de a se sustrage de la urmărirea penală sau de la 
judecată, ori a făcut pregătiri de orice natură pentru astfel de acte; 

b) inculpatul încearcă să influenţeze un alt participant la comiterea infracţiunii, un martor ori un 
expert sau să distrugă, să altereze, să ascundă ori să sustragă mijloace materiale de probă sau să 
determine o altă persoană să aibă un astfel de comportament; 

c) inculpatul exercită presiuni asupra persoanei vătămate sau încearcă să realizeze o înţelegere 
frauduloasă cu aceasta; 

d) există suspiciunea rezonabilă că, după punerea în mişcare a acţiunii penale împotriva sa, 
inculpatul a săvârşit cu intenţie o nouă infracţiune sau pregăteşte săvârşirea unei noi infracţiuni.” 

Potrivit alin. (2) al aceluiaşi articol, „măsura arestării preventive a inculpatului poate fi luată şi 
dacă din probe rezultă suspiciunea rezonabilă că acesta a săvârşit o infracţiune intenţionată contra 
vieţii, o infracţiune prin care s-a cauzat vătămarea corporală sau moartea unei persoane, o infracţiune 



 
 

83 

contra securităţii naţionale prevăzută de Codul penal şi alte legi speciale, o infracţiune de trafic de 
stupefiante, trafic de arme, trafic de persoane, acte de terorism, spălare a banilor, falsificare de 
monede ori alte valori, şantaj, viol, lipsire de libertate, evaziune fiscală, ultraj, ultraj judiciar, o 
infracţiune de corupţie, o infracţiune săvârşită prin mijloace de comunicare electronică sau o altă 
infracţiune pentru care legea prevede pedeapsa închisorii de 5 ani ori mai mare şi, pe baza evaluării 
gravităţii faptei, a modului şi a circumstanţelor de comitere a acesteia, a anturajului şi a mediului din 
care acesta provine, a antecedentelor penale şi a altor împrejurări privitoare la persoana acestuia, se 
constată că privarea sa de libertate este necesară pentru înlăturarea unei stări de pericol pentru 
ordinea publică. 

Prin propunerea făcută de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia 
Naţională Anticorupţie – Serviciul Teritorial Constanţa privind luarea măsurii preventive a arestului 
la domiciliu faţă de inculpata [...] s-a solicitat să se constate existenţa cazurilor prev. de art.223 alin.1 
lit.b) cod procedură penală şi art.223 alin.2 cod procedură penală. 

Raportat la actele şi lucrărilor dosarului, judecătorul de drepturi şi libertăţi constată că se poate 
reţine cu privire la inculpata [...] doar existenţa cazului prev. de art.223 alin.2 cod procedură penală, 
nu şi a cazului prev. de art.223 alin.1 lit.b) cod procedură penală, pentru următoarele: 

 
5.2.1. În ceea ce priveşte cazul prev. de art.223 alin.2 Cod procedură penală, se constată 

că, raportat la aspectele expuse mai sus la punctele 5.1.1. şi 5.1.2., din probele administrate până în 
prezent în cursul urmăririi penale rezultă presupunerea rezonabilă că inculpata [...] a comis 
infracţiunile de trafic de influenţă şi de şantaj pentru care s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii 
penale, ambele infracţiuni fiind menţionate în enumerarea infracţiunilor făcută de legiuitor în art.223 
alin.2 cod procedură penală pentru care se poate lua această măsură preventivă, fiind îndeplinită 
astfel condiţia obiectivă a acestui caz. 

În ceea ce priveşte condiţia subiectivă, judecătorul de drepturi şi libertăţi constată că raportat la: 
- gravitatea faptelor (care reiese din natura acestor infracţiuni, de corupţie şi de şantaj, cu 

legătură directă cu actul de justiţie),  
- la modul şi circumstanţele de comitere a acestor fapte (raportat la cuantumul sumei solicitate 

– 20.000 euro, la crearea convingerii martorilor că pentru această sumă de bani se va interveni pe 
lângă judecătorii din cadrul Curţii de Apel Constanţa pentru obţinerea unei soluţii favorabile pentru 
ei într-un dosar penal în care au caliatea de inculpaţi, iar în ceea ce priveşte infracţiunea de şantaj că 
poate obţine o soluţie de condamnare în regim de detenţie a părţii vătămate [...] care îi formulase o 
plângere penală),  

- la calitatea de avocat a inculpatei (calitate de natură a spori convingerea martorilor că are 
posibilitatea de a interveni pe lângă judecători), 

- privarea de libertate a inculpatei [...] (privare de libertatea urmând a se face la domiciliul 
acesteia) este necesară în acest moment procesual pentru înlăturarea unei stări de pericol pentru 
ordinea publică. 

Judecătorul de drepturi şi libertăţi mai are în vedere în ceea ce o priveşte pe inculpata [...] că 
prin infracţiunile care i-au fost reţinute s-a creat o percepţie a justiţiabililor a existenţei unei corupţii 
în justiţie, în sensul că actul de justiţie poate fi influenţat prin oferirea unor sume de bani 
judecătorilor pentru a influenţa hotărârile care se vor pronunţa în diferite cauze penale, aspecte natură 
a crea o percepţie publică negativă asupra actului de justiţie în general şi o lipsă de încredere în 
general asupra actului de justiţie. 

Măsura arestării la domiciliu este justificată şi din perspectiva exigenţelor Curţii Europene a 
Drepturilor Omului care, într-o jurisprudenţă constantă, a subliniat că uneori, prin deosebita lor 
gravitate şi prin reacţia publicului faţă de săvârşirea lor, anumite infracţiuni pot produce o tulburare 
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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 acest sens, judecătorul de drepturi şi libertăţi are în vedere că fenomenul de corupţie 
reprezentând un fenomen deosebit de amplu care se manifestă în domenii diverse în societatea 
românească, care afectează o normală dezvoltare a societăţii şi pentru care s-au luat multiple măsuri 
pentru diminuarea acestui fenomen infracţional atât la nivelul reglementărilor interne din România 
cât şi la nivel european. 

 Curtea apreciază că toate măsurile luate pentru diminuarea acestui fenomen infracţional al 
corupţiei nu îşi ating scopul dacă infracţiunile de corupţie descoperite nu sunt sancţionate într-un 
mod aspru, inclusiv sub aspectul măsurilor preventive, pentru ca membrii societăţii civile să constate 
că instituţiile statului acţionează prompt şi cu eficienţă pentru depistarea şi combaterea acestui 
fenomen infracţional.  

 
5.2.2. În ceea ce priveşte cazul prev. de art.223 alin.1 lit.b) cod procedură penală, 

judecătorul de drepturi şi libertăţi constată că nu se poate reţine acest caz în ceea ce o priveşte pe 
inculpata [...]. 

În acest sens, se constată că din actele şi lucrările dosarului nu se reiese că inculpata [...] a 
încercat să-l inflenţeze pe inculpatul [...], vreunul dintre martorii audiaţi în cauză, iar în cauză nu a 
fost desemnat vreun expert pentru a se putea reţine că ar fi încercat să-l influenţeze; nu reiese nici că 
a încercat să distrugă, să altereze, să ascundă ori să sustragă mijloace materiale de probă sau că ar fi 
încercat să determine o altă persoană să aibă un astfel de comportament. 

Prin referatul procurorului de luare a măsurii arestului la domiciliu faţă de inculpata [...], s-a 
apreciat că ambii inculpaţi au încercat să influenţeze martorii. 

Judecătorul de drepturi şi libertăţi constată că această încercare de influenţare a martorului 
trebuie să fie de actualitate (aspecte care reiese din folosirea timpului prezent a verbului „încearcă”), 
iar în prezenta cauză ameninţările adresate de inculpata [...] martorului [...] prin intermediul rudelor 
acestuia pentru ca [...] să revină asupra plângerii penale pe care o formulase împotriva ei la DNA 
pentru comiterea infracţiunea de trafic de influenţă nu sunt de actualitatea, ameninţările fiind 
formulate în urmă cu câteva luni, în momentul în care inculpata a fost audiată la DNA cu privire la 
plângerea penală formulată de către martorul [...], iar de atunci nu a mai existat nici o încercare de 
influenţare a martorului [...]. 

 
5.3. Necesitatea şi suficienţa luării măsurii arestului la domiciliu pentru realizarea 

scopului măsurii preventive 
 Judecătorul de drepturi şi libertăţi constată că potrivit art.218 alin.1 cod procedură penală 

luarea măsurii arestului la domiciliu trebuie să fie necesară şi suficientă pentru realizarea unuia dintre 
scopurile prev. de art.202 alin.1 cod procedură penală, respectiv: 

- asigurarea bunei desfăşurări a procesului penal, 
- împiedicarea sustragerii suspectului sau inculpatului de la urmărirea penală sau de la judecată, 
- prevenirea săvârşirii unei alte infracţiuni. 
Raportat la aspectele expuse la punctele 5.1. şi 5.2., judecătorul de drepturi şi libertăţi apreciază 

că măsura arestului la domiciliu este necesară şi suficientă pentru realizarea scopurilor prev. de 
art.202 alin.1 cod procedură penală. 
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În acest sens, se are în vedere stadiul cercetării penale, respectiv că în a doua jumătate a lunii 
mai 2014 au fost audiaţi martorii cu privire la infracţiunile pentru care este cercetată inculpata [...], 
că acţiunea penală a fost pusă în mişcare în data de 10.06.2014, iar raportat la aspectele expuse la 
punctul 5.2.1., pentru buna desfăşurare a procesului penal în acest moment procesual este necesară 
privarea de libertate la domiciu a inculpatei, prevenindu-se astfel şi săvârşirea unei alte infracţiuni 
asemănătoare, având în vedere calitatea de avocat a inculpatei.  

Judecătorul de drepturi şi libertăţi mai reţine că potrivit art.218 alin.(2) cod procedură penală: 
„Aprecierea îndeplinirii condiţiilor prevăzute la alin.(1) se face ţinându-se seama de gradul de pericol 
al infracţiunii, de scopul măsurii, de sănătatea, vârsta, situaţia familială şi alte împrejurări privind 
persoana faţă de care de ia măsura”. 

Raportat la starea de sănătate a inculpatei [...] (care suferă de diferite afecţiuni medicale care 
necesită tratament medical de specialitate şi care trebuie administrate zilnic, la faptul că soţul ei 
suferă de o boală incurabilă cu potenţial letal şi că are un copil minor, judecătorul de drepturi şi 
libertăţi apreciază că măsura preventivă a arestului la domiciliu este suficientă pentru asigurarea 
scopului măsurii preventive prev. de art.202 alin.1 cod procedură penală, raportat şi la faptul că se va 
impune inculpatei şi respectarea obligaţiilor prev. de art.221 alin.2 lit.a), b) cod penal. 

Faţă de aspectele expuse mai sus, se constată că nu este întemeiată solicitarea inculpatei [...] de 
luare a măsurii preventive a controlului judiciar prev. de art.202 alin.4 lit.b) cod procedură penală, 
raportat la stadiul cercetării penale şi la momentul recent al punerii în mişcare a acţiunii penale. 

Faţă de susţinerea inculpatei [...] în sensul că este nevoită să se deplaseze la din trei unităţi 
medicale din Bucureşti pentru efectuarea tratamentului medical (…), judecătorul de drepturi şi 
libertăţi constată că nu se impune să se dispună prin prezenta încheiere acordarea permisiunii 
inculpatei pentru părăsirea imobilului pentru a se deplasa la una dintre unităţile medicale precizate, 
având în vedere că din interpretarea prev. art.221 alin.6 cod procedură penală reiese că această 
permisiune se acordă de judecătorul de drepturi şi libertăţi printr-o încheiere ulterioară în urma 
formulării unei cereri de către inculpată pentru acordarea permisiunii de a părăsi imobilul în 
condiţiile stabilirii unui program cert al efectuării acestui tratament medical. 

În prezent, inculpata [...] nu a fost în măsură să precizeze datele exacte când trebuie făcut 
tratamentul medical şi la care dintre cele trei unităţi sanitare, astfel că sunt aplicabile prev. art.221 
alin.7 cod procedură penală: „În cazuri urgente, pentru motive întemeiate, inculpatul poate părăsi 
imobilul, fără permisiunea judecătorului de drepturi şi libertăţi, a judecătorului de cameră 
preliminară sau a instanţei de judecată, pe durata de timp strict necesară, informând imediat despre 
aceasta instituţia, organul sau autoritatea desemnată cu supravegherea sa şi organul judiciar care a 
luat măsura arestului la domiciliu ori în faţa căruia se află cauza”. 

 
6. Examinarea condiţiilor privind luarea măsurii arestării preventive a inculpatului [...] 
 
6.1. Existenţa probelor sau indiciilor temeinice din care rezultă suspiciunea rezonabilă că 

inculpatul [...] a săvârşit o infracţiune  
Judecătorul de drepturi şi libertăţi reţine că prin rezoluţia nr.193/P/2013 din data de 24.12.2013 

a DNA - Serviciul Teritorial Constanţa s-a dispus începerea urmăririi penale faţă de suspectul [...], 
avocat în cadrul Baroului Constanţa, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de trafic de influenţă, 
prevăzută de art.6 din Legea nr.78/2000 raportat la art.257 alin.l C.pen., constând în aceea că, la data 
de 06.11.2013, a pretins suma de 15.000 euro de la făptuitorul [...] pentru ca, folosindu-şi influenţa 
pe care afirma că o avea asupra judecătoarelor [...] şi [...] din cadrul Curţii de Apel Constanţa, să le 
determine pe acestea să respingă recursul declarat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanţa 
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împotriva sentinţei de achitare pronunţate de Judecătoria Constanţa în dosarul nr.31563/212/2011 în 
care făptuitorul [...] fusese judecat pentru săvârşirea infracţiunii de viol. 

Prin ordonanţa nr.193/P/2013 din data de 03.02.2014 a DNA - ST Constanţa s-a dispus 
schimbarea încadrării juridice a faptelor reţinute în sarcina suspectului [...], din infracţiunea de trafic 
de influenţă, prevăzută de art.6 din Legea nr.78/2000 raportat la art.257 alin.l C.pen. în infracţiunea 
de trafic de influenţă, prevăzută de art.6 din Legea nr.78/2000 raportat la art.291 alin.l C.pen., 
constând în aceea că la data de 06.11.2013, a pretins suma de 15.000 euro de la martorul [...] pentru 
ca, folosindu-şi influenţa pe care afirma că o avea asupra judecătoarelor [...] şi [...] din cadrul Curţii 
de Apel Constanţa, să le determine pe acestea să respingă recursul declarat de Parchetul de pe lângă 
Judecătoria Constanţa împotriva sentinţei de achitare pronunţate de Judecătoria Constanţa în dosarul 
nr.31563/212/2011 în care făptuitorul [...] fusese judecat pentru săvârşirea infracţiunii de viol. 

Prin ordonanţa nr. 37/P/2014 din data de 26.05.2014 s-a dispus extinderea urmăririi penale faţă 
de suspectul [...], avocat în cadrul Baroului Constanţa, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de trafic de 
influenţă, prevăzută de art.6 din Legea nr.78/2000 raportat la art.291 alin.l C.pen., constând în aceea 
că, în luna iunie a anului 2011, a pretins şi a primit de la martorul [...] suma de 6.500 euro, lăsându-l 
pe acesta să creadă că are influenţă asupra judecătorilor [...] şi [...] din cadrul Secţiei Penale a Curţii 
de Apel Constanţa şi că poate să intervină pe lângă ei pentru a-i determina să dispună o soluţie 
favorabilă faţă de fiul său, [...], judecat pentru săvârşirea unei infracţiuni de tentativă la omor 
calificat, în dosarul nr.8261/118/2010, aflat în faza apelului. 

Prin ordonanţa nr.37/P/2014 din data de 26.05.2014 a DNA - Serviciul Teritorial Constanţa s-a 
dispus conexarea acestei cauze la dosarul nr. 193/P/2013 al DNA - Serviciul Teritorial Constanţa. 

Prin ordonanţa nr.193/P/2013 din data de 10.06.2014 a DNA - ST Constanţa   s-a dispus 
punerea în mişcare a acţiunii penale faţă de inculpatul [...] sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de 
trafic de influenţă, prevăzută de art.6 din Legea nr.78/2000 raportat la art.291 alin.l C.pen. cu 
aplicarea art.5 alin.l C.pen., constând în aceea că la data de 06.11.2013, a pretins suma de 15.000 
euro de la martorul [...] pentru ca, folosindu-şi influenţa pe care afirma că o avea asupra 
judecătoarelor [...] şi [...] din cadrul Curţii de Apel Constanţa, să le determine pe acestea să respingă 
recursul declarat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanţa împotriva sentinţei de achitare 
pronunţate de Judecătoria Constanţa în dosarul nr.31563/212/2011 în care făptuitorul [...] fusese 
judecat pentru săvârşirea infracţiunii de viol, trafic de influenţă, prevăzută de art.6 din Legea 
nr.78/2000 raportat la art.291 alin.l C.pen. cu aplicarea art.5 alin.l C.pen., constând în aceea că, în 
luna iunie a anului 2011, a pretins şi a primit de la martorul [...] suma de 6.500 euro, lăsându-1 pe 
acesta să creadă că are influenţă asupra judecătorilor [...] şi [...] din cadrul Secţiei Penale a Curţii de 
Apel Constanţa şi că poate să intervină pe lângă ei pentru a-i determina să dispună o soluţie 
favorabilă faţă de fiul său, [...], judecat pentru săvârşirea unei infracţiuni de tentativă la omor 
calificat, în dosarul nr.8261/118/2010, aflat în faza apelului şi trafic de influenţă, prevăzută de art.6 
din Legea nr.78/2000 raportat la art.291 alin.l C.pen., constând în aceea că, în luna mai a anului 
2013, acesta din urmă a pretins şi a primit sume de bani de la martorul [...], lăsându-1 pe acesta să 
creadă că are influenţă asupra judecătorului [...] din cadrul Secţiei Penale a Curţii de Apel Constanţa 
şi că o poate determina pe aceasta din urmă să dea o soluţie favorabilă inculpaţilor în dosarul 
nr.936/36/2012, toate cu aplicarea art.38 alin.l C.pen. şi art.10 din Legea nr. l87/2012. 

Prin ordonanţa de reţinere din data de 10.06.2014 a DNA - ST Constanţa   s-a dispus reţinerea 
inculpatului [...] pe o durată de 24 ore, începând din data de 10.06.2014, ora 18:10, până la data de 
11.06.2014, ora 18:10.  

Din examinarea mijloacelor de probă administrate în cursul urmării penale până în 
prezent, judecătorul de drepturi şi libertăţi constată că rezultă suspiciunea rezonabilă că 
inculpatul [...] a săvârşit infracţiunile pentru care s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale prin 
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ordonanţa procurorului menţionată mai sus, fiind astfel îndeplinită condiţia prev. de art.223 alin.1 
cod procedură penală. 

 
6.1.1. Cu privire la infracţiunea de trafic de influenţă prevăzută de art.6 din Legea 

nr.78/2000 raportat la art.291 alin.l C.pen. cu aplicarea art.5 alin.l C.pen. comisă la data de 
06.11.2013 

Judecătorul de drepturi şi libertăţi constată că suspiciunea rezonabilă că inculpatul [...] a 
săvârşit această infracţiune de trafic de influenţă, constând în aceea că la data de 06.11.2013, a 
pretins suma de 15.000 euro de la martorul [...] pentru ca, folosindu-şi influenţa pe care afirma că o 
avea asupra judecătoarelor [...] şi [...] din cadrul Curţii de Apel Constanţa, să le determine pe acestea 
să respingă recursul declarat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanţa împotriva sentinţei de 
achitare pronunţate de Judecătoria Constanţa în dosarul nr. 31563/212/2011 în care făptuitorul [...] 
fusese judecat pentru săvârşirea infracţiunii de viol, reiese din coroborarea mijloacelor de probă 
administrate până în prezent în cursul urmării penale.   

Judecătorul de drepturi şi libertăţi constată că nu este întemeiată apărarea inculpatului [...] în 
sensul că la data de 24.12.2013 era avocatul martorului [...] şi în consecinţă discuţia dintre el şi 
martorul [...] nu poate fi folosită ca mijloc de probă potrivit art.91 alin.6 cod procedură penală 1969 
(în vigoare la data interceptării aceleri discuţii în mediu ambiental), dispoziţii care îşi au 
corespondent în prev. art.139 alin.4 teza I cod procedură penală în vigoare începând cu data de 
01.02.2014, atâta timp cât din acea discuţie nu reies date date că avocatul [...] săvârşea o infracţiune 
sau pregătea săvârşirea unei infracţiuni ci reieşeau date cu privire la comiterea unei infracţiuni 
anterior acelei discuţii. 

În acest sens, judecătorul de drepturi şi libertăţi are în vedere că delegaţia de avocat a 
inculpatului [...] [...] i-a încetat la data de 15.11.2013 când s-a pronunţat decizia penală nr. 
994/P/15.11.2013 de către Curtea de Apel Constanţa, în dosar nr.31563/212/2011. 

Prin urmare, atâta timp cât nu există la dosar în acest moment vreo dovadă că discuţia din data 
de 24.12.2013 cu martorul [...] a avut-o în calitate de avocat a acestuia, se constată că acea discuţie 
nu mai este protejată de relaţia avocat-client.  

Nu sunt întemeiate nici apărările invocate de către avocaţii inculpatului [...] cu privire la 
înregistrarea declaraţiei date de către martorul [...] la data de 23.01.2014 în sensul că procurorul de 
caz ar fi exercitat ameninţări asupra martorului [...] sau că i-ar fi făcut promisiuni în sensul că “poate 
să-l ferească de belele”, susţinându-se că sunt incidente prev. art.102 alin. 2 cod procedură penală: 
“Probele obţinute în mod nelegal nu pot fi folosite în procesul penal”. 

În acest sens, judecătorul de drepturi şi libertăţi constată că din cuprinsul acestei discuţii nu 
reiese că procurorul de caz ar fi adresat vreo ameninţare martorului [...] cu privire la îngreunarea 
condiţiilor de detenţie, iar afirmaţia procurorului: “Asta e! Ţi-am zis! De ajutat n-am cum să te ajut 
… Pot în schimb să te feresc de belele … Dacă simţi că careva vrea să-ţi facă vreo cheie … să-ţi 
facă rău degeaba fără motiv, anunţă-mă!”  a fost făcută la afirmaţia anterioară a martorului [...]: 
“Deci vedeţi… De unde să ştiu ce vorbesc … că aude ăla ce probleme am eu…” şi prin urmare nu 
reprezintă o promisiune de favorizare martorului ci o asigurare a protecţiei martorului că declaraţiile 
pe care le va da cu privire la faptele inculpatului [...] nu vor avea consecinţe negative faţă de el din 
partea altor deţinuţi, nefiind astfel incidente prev. art.102 alin.1, 2 cod procedură penală.  

 
6.1.2. Cu privire la infracţiunea de trafic de influenţă prevăzută de art.6 din Legea 

nr.78/2000 raportat la art.291 alin.l C.pen. cu aplicarea art.5 alin.l C.pen. comisă în luna iunie 2011 
Judecătorul de drepturi şi libertăţi constată că suspiciunea rezonabilă că inculpatul [...] a 

săvârşit această infracţiune de trafic de influenţă, constând în aceea că în luna iunie a anului 2011, a 
pretins şi a primit de la martorul [...] suma de 6.500 euro, lăsându-l pe acesta să creadă că are 
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influenţă asupra judecătorilor [...] şi [...] din cadrul Secţiei Penale a Curţii de Apel Constanţa şi că 
poate să intervină pe lângă ei pentru a-i determina să dispună o soluţie favorabilă faţă de fiul său, 
[...], judecat pentru săvârşirea unei infracţiuni de tentativă la omor calificat, în dosarul 
nr.8261/118/2010, aflat în faza apelului, reiese din coroborarea mijloacelor de probă administrate 
până în prezent în cursul urmării penale.   

Judecătorul de drepturi şi libertăţi constată că nu este întemeiată susţinerea inculpatului [...] cu 
privire la nulitatea înregistrării efectuate de către martorul [...]. 

În acest sens, judecătorul de drepturi şi libertăţi constată din conţinutul discuţiei dintre martorul 
[...] şi inculpatul [...] reiese indicii că această discuţie are loc la data precizată de martorul [...], 
respectiv în luna mai sau iunie 2013, având în vedere că în discuţia respectivă se face referire la 
faptul că inculpata [...] nu i-a dat banii înapoi şi raportat la momentul în care au apărut neînţelegeri 
între inculpata [...] şi membrii familiei [...] care o suspectau că ar fi făcut o înţelegere cu procurorul 
[...] în favoarea inculpatului [...].   

În consecinţă, sunt aplicabile prevederile art.139 alin.3 cod procedură penală: „Înregistrările 
prevăzute în prezentul capitol, efectuate de părţi sau de alte persoane, constituie mijloace de probă 
când privesc propriile convorbiri sau comunicări pe care le-au purtat cu terţii. Orice alte înregistrări 
pot constitui mijloace de probă dacă nu sunt interzise de lege”, înregistrarea efectuată de către 
martorul [...] constituind o înregistrare a unei comunicări pe care le-a purtat cu avocatul [...] în luna 
mai sau iunie 2013, deci înainte de a se dispune începerea urmării penale la data de 24.12.2013 faţă 
de suspectul [...], neputându-se astfel reţine că această discuţie a fost iniţiată de către organele de 
cercetare penală sau că a bebeficiat de sprijinul logistic a organelor statului şi nefiind incidente astfel 
prev. art.101 alin.3 cod procedură penală: “Este interzis organelor judiciare penale sau altor 
persoane care acţionează pentru acestea să provoace o persoană să săvârşească ori să continue 
săvârşirea unei fapte penale, în scopul obţinerii de probe”. 

Nu sunt incidente nici hotărârea CEDO din 08.04.2003 în cauza M.M. c. Olandei sau  hotărârea 
CEDO din 25 octombrie 2007 în cauza Van Vodel c. Olandei, atâta timp cât martorul [...] nu a primit 
din partea autorităţilor echipamentul tehnic sau instrucţiunile de folosire. 

 Nu este întemeiată nici susţinerea apărătorului inculpatului [...], în sensul că sunt aplicabile 
prev. art.139 alin.4 cod procedură penală în sensul că raportul dintre avocat şi persoana pe care o 
asistă sau o reprezintă nu poate forma obiectuil supravegherii tehnice. 

În acest sens, judecătorul de drepturi şi libertăţi constată că înregistrările efectuate de părţi sau 
de alte persoane cu privire la propriile convorbiri sau comunicări cu alte persoane constituie mijloace 
de probă potrivit art.139 alin.3 cod procedură penală, pentru acestea nefiind necesară o autorizare de 
către un judecător de drepturi şi libertăţi, autorizare care se dispune doar la cererea procurorului, 
potrivit art.140 alin.1 cod procedură penală, şi nici nu se poate dispune de procuror în condiţiile 
art.141 cod procedură penală atâta timp cât procurorul nu a fost sesizat cu privire la comiterea de 
către o persoană a unei fapte penale. 

Prin urmare, prev. art.139 alin.4 cod procedură penală au incidenţă doar în cazul în care se 
dispune supravegherea tehnică de către judecătorul de drepturi şi libertăţi în condiţiile art.139 alin.1 
cod procedură penală sau de către procuror în condiţiile art.141 cod procedură penală, nu şi în cazul 
înregistrările efectuate de părţi sau de alte persoane cu privire la propriile convorbiri sau comunicări 
cu alte persoane. 

Faţă de aspectele expuse mai sus, judecătorul de drepturi şi libertăţi constată că nu este 
întemeiată nici susţinerea apărătorului inculpatului [...], în sensul că sunt aplicabile prev. art.102 
alin.2 cod procedură penală, neputându-se reţine că înregistrarea discuţiei dintre martorul [...] şi [...]  
făcută de către martorul [...] Ion, anterior sesizării organelor de cercetare penală cu privire la 
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săvârşirea unei fapte penale, ar fi nulă, această convorbire constituin mijloc de probă în condiţiile 
art.139 alin.3 cod procedură penală. 

Sunt aplicabile şi pentru inculpatul [...] argumentele expuse la punctul 5.1.1. în sensul că este 
adevărat că martorii [...], [...], [...] au calitatea de inculpaţi în dosarul nr.936/36/2012 aflat în 
prezent în apel pe rolul Curţii de Apel Constanţa şi că este posibil ca aceştia să fie interesaţi în 
formularea declaraţiilor împotriva inculpatului [...] privind săvârşirea de către acesta a 
infracţiunii de trafic de influenţă pentru a putea beneficia de dispoziţiile art.19 din Legea 
nr.682/2002 privind înjumătăţirea limitelor de pedeapsă pentru infracţiunile pentru care sunt 
judecaţi, însă nu înseamnă în mod implicit că aspectele arătate în declaraţiile date nu sunt 
reale, atâtat timp cât se coroborează cu aspectele menţionate mai sus care reiese din conţinutul 
înregistrării întâlnirii care a avut loc în luna mai sau iunie 2013 cu martorii [...] şi [...] Ion din care 
reiese că inculpatul [...] a confirmat că a primit suma de 6.500 euro pentru a interveni la completul de 
apel format din judecătorii [...] şi [...] din cadrul Curţii de Apel Constanţa pentru a da o hotărâre 
favorabilă pentru partorul [...] care avea calitatea de inculpat în acel dosar, după care a restituit suma 
de 6.500 euro deoarece completul de apel a majorat pedeapsa aplicată lui [...] de la 5 ani şi l6 luni 
închisoare la 7 ani şi 6 luni închisoare. 

Nu este întemeiată apărarea inculpatului în sensul că a confirmat afirmaţia făcută de martorul 
[...] cu privire la primirea, şi ulterior restituirea sumei de 6.500 euro doar pentru a scăpa de scandalul 
pe care îl făceau aceşti martori când veneau la cabinetul său avocaţial; în acest sens, judecătorul de 
drepturi şi libertăţi apreciază că experienţa profesională a inculpatului [...] l-ar fi determinat să nege 
în mod ferm aceste afirmaţii dacă într-adevăr ar fi fost false sau dacă suma de 6.500 de euro primită 
ar fi constituit onorariul său de avocat.   

Judecătorul de drepturi şi libertăţi mai constată că în practica judiciară şi în literatura juridică s-
a stabilit că infracţiunea de influenţă se săvârşeşte şi atunci când inculpatul lasă să se creadă că are 
influenţă asupra unui funcţionar, ceea ce se întâmplă atunci când, fără a avea trecere pe lângă acel 
funcţionar, creează persoanei falsa credinţă că s-ar bucura de această trecere, nefiind important dacă 
inculpatul a precizat sau nu numele funcţionarului asupra căruia a lăsat să se creadă că are influenţă, 
fiind suficient să-l fi determinat numai prin calitatea acestuia deoarece ceea ce este important este ca 
influenţa presupusă a inculpatului să fi constituit pentru persoana interesată motivul important al 
tranzacţiei. 

Curtea mai reţine că actul pentru care inculpatul [...] a promis intervenţia intra în atribuţiile de 
serviciu ale judecătorilor din dosarul respectiv (respectiv pronunţarea unei hotărâri), practica 
judiciară şi literatura juridică stabilind că nu are importanţă dacă intervenţia promisă a avut sau nu 
loc, dacă prin intervenţie s-a urmărit efectuarea de către funcţionar a unui act legal sau a unui act 
ilegal şi nici dacă acel act a fost efectuat sau nu, fiind suficient ca folosul să fi fost pretins sau primit 
pentru a-l determina pe funcţionar în sensul celor dorite de persoana interesată. 

 
6.1.3. Cu privire la infracţiunea de trafic de influenţă prevăzută de art.6 din Legea 

nr.78/2000 raportat la art.291 alin.l C.pen. cu aplicarea art.5 alin.l C.pen. comisă în luna mai 2013 
Judecătorul de drepturi şi libertăţi constată că suspiciunea rezonabilă că inculpatul [...] a 

săvârşit această infracţiune de trafic de influenţă, constând în aceea că în luna mai a anului 2013, 
acesta din urmă a pretins şi a primit sume de bani de la martorul [...], lăsându-l pe acesta să creadă că 
are influenţă asupra judecătorului [...] din cadrul Secţiei Penale a Curţii de Apel Constanţa şi că o 
poate determina pe aceasta din urmă să dea o soluţie favorabilă inculpaţilor în dosarul 
nr.936/36/2012, reiese din coroborarea mijloacelor de probă administrate până în prezent în cursul 
urmării penale. 
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Judecătorul de drepturi şi libertăţi constată că sunt incidente şi aici aspectele expuse mai sus cu 
privire la netemeinicia apărărilor inculpatului cu privire la nulitatea înregistrării efectuate de către 
martorul [...], cu privire la existenţa infracţiunii de trafic de influenţă şi la motivaţia martorilor [...] şi 
[...] de a da declaraţii cu privire la comiterea de către inculpatul [...] a infracţiunii de trafic de 
influenţă. 

Nu este întemeiată nici apărarea inculpatului în sensul că judecătoarea [...] nu mai făcea parte 
din completul de apel în luna mai 2013, din verificarea sistemului ECRIS reieşind că la termenul de 
judecată din data de 28.05.2013 completul de apel în dosarul penal nr. 936/36/2012 al Curţii de Apel 
Constanţa fiind format din judecătorii [...] şi [...], aspect care alături de celelate aspecte prezentate de 
martorii [...] şi [...] conduce la concluzia că există indicii temeinice că această discuţie a avut loc în 
luna mai 2013. 

Nu este întemeiată nici apărarea inculpatului [...] cu privire la faptul că nu este posibil să fie 
cercetat pentru comiterea a trei infracţiuni de trafic de influenţă în condiţiile în care nu s-au formulat 
plângeri, judecătorul de drepturi şi libertăţi reţinând din actele dosarului de urmărire penală că: 

- procurorul s-a sesizat din oficiu la data de 24.12.2013 cu privire la infracţiunea de trafic de 
influenţă precizată la punctul 6.1.1. în urma informaţiilor strânse de investigatorul sub acoperire,  

- în urma declaraţiilor date de către martorii [...], [...] şi [...] în cursul lunii mai 2014 şi prin 
punerea la dispoziţia procurorului a înregistrărilor particulare făcute de către martorul [...] a discuţiei 
avute cu inculpatul [...] în luna mai 2013, prin ordonanţa procurorului nr. 37/P/2014 din data de 
26.05.2014 s-a dispus extinderea urmăririi penale faţă de suspectul [...], avocat în cadrul Baroului 
Constanţa, cu privire la infracţiunea de trafic de influenţă precizată la punctul 6.1.2. iar prin 
ordonanţa procurorului nr.193/P/2013 din data de 10.06.2014 a DNA - ST Constanţa s-a dispus 
extinderea urmăririi penale faţă de suspectul [...], avocat în cadrul Baroului Constanţa, cu privire la 
infracţiunea de trafic de influenţă precizată la punctul 6.1.2., 

- pentru exercitarea acţiunii penale pentru săvârşirea infracţiunii de trafic de influenţă prev. de 
art.6 din Legea nr.78/2000 rap. la art.291 alin.1 cod penal nefiind necesară existenţa unei plângeri 
penale, acţiunea penală putând fi exercitată din oficiu de către procuror pentru această infracţiune 
potrivit art.305 cod procedură penală.  

De asemenea, pentru infracţiunea menţionată la punctul 6.1.1., judecătorul de cdreptui şi 
libertăţi constată că din procesul verbal de redare a înregistrării discuţiei purtate între inculpatul [...] 
şi martorul [...] la data de 24.12.2013 interceptată şi înregistrată ambiental în baza autorizaţiei 
provizorii nr.193/P/2013 din 24.12.2013 (confirmată prin încheierea nr.351/27.12.2013 a Curţii de 
Apel Bucureşti) reiese că inculpatul [...] l-a influenţat pe martorul [...] în sensul de a nu colabora cu 
D.N.A., dându-i indicaţii martorului [...] ca în situaţia în care va fi audiat  să dea declaraţii într-un 
anumit fel, existând date că pentru aceasta inculpatul [...] plăteşte lunar o sumă de bani familiei aflată 
în libertate a martorului [...], astfel că în aceste condiţii martorul [...] nu avea interes să dea declaraţii 
împotriva inculpatului [...]. 

 
6.2  Existenţa cazurilor de luare a măsurii arestării preventive 
Pentru luarea măsurii arestării preventive trebuie să existe şi unul din cazurile prev. de art.223 

alin.1,2 cod procedură penală. 
Art. 223 alin. (1) cod procedură penală prevede că „măsura arestării preventive poate fi luată de 

către judecătorul de drepturi şi libertăţi, în cursul urmăririi penale, ... numai dacă din probe rezultă 
suspiciunea rezonabilă că inculpatul a săvârşit o infracţiune şi există una dintre următoarele situaţii: 

a) inculpatul a fugit ori s-a ascuns, în scopul de a se sustrage de la urmărirea penală sau de la 
judecată, ori a făcut pregătiri de orice natură pentru astfel de acte; 
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b) inculpatul încearcă să influenţeze un alt participant la comiterea infracţiunii, un martor ori un 
expert sau să distrugă, să altereze, să ascundă ori să sustragă mijloace materiale de probă sau să 
determine o altă persoană să aibă un astfel de comportament; 

c) inculpatul exercită presiuni asupra persoanei vătămate sau încearcă să realizeze o înţelegere 
frauduloasă cu aceasta; 

d) există suspiciunea rezonabilă că, după punerea în mişcare a acţiunii penale împotriva sa, 
inculpatul a săvârşit cu intenţie o nouă infracţiune sau pregăteşte săvârşirea unei noi infracţiuni.” 

Potrivit alin. (2) al aceluiaşi articol, „măsura arestării preventive a inculpatului poate fi luată şi 
dacă din probe rezultă suspiciunea rezonabilă că acesta a săvârşit o infracţiune intenţionată contra 
vieţii, o infracţiune prin care s-a cauzat vătămarea corporală sau moartea unei persoane, o infracţiune 
contra securităţii naţionale prevăzută de Codul penal şi alte legi speciale, o infracţiune de trafic de 
stupefiante, trafic de arme, trafic de persoane, acte de terorism, spălare a banilor, falsificare de 
monede ori alte valori, şantaj, viol, lipsire de libertate, evaziune fiscală, ultraj, ultraj judiciar, o 
infracţiune de corupţie, o infracţiune săvârşită prin mijloace de comunicare electronică sau o altă 
infracţiune pentru care legea prevede pedeapsa închisorii de 5 ani ori mai mare şi, pe baza evaluării 
gravităţii faptei, a modului şi a circumstanţelor de comitere a acesteia, a anturajului şi a mediului din 
care acesta provine, a antecedentelor penale şi a altor împrejurări privitoare la persoana acestuia, se 
constată că privarea sa de libertate este necesară pentru înlăturarea unei stări de pericol pentru 
ordinea publică. 

Prin propunerea făcută de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia 
Naţională Anticorupţie – Serviciul Teritorial Constanţa privind luarea măsurii preventive a arestării 
preventive faţă de inculpatul [...] s-a solicitat să se constate existenţa cazurilor prev. de art.223 alin.1 
lit.b) cod procedură penală şi art.223 alin.2 cod procedură penală. 

Raportat la actele şi lucrărilor dosarului, judecătorul de drepturi şi libertăţi constată că se 
impune reţinerea cu privire la inculpatul [...] a existenţei cazurilor prev. de art.223 alin.1 lit.b) cod 
procedură penală şi art.223 alin.2 cod procedură penală, pentru următoarele: 

 
6.2.1. În ceea ce priveşte cazul prev. de art.223 alin.2 cod procedură penală, se constată că, 

raportat la aspectele expuse mai sus la punctele 6.1.1. şi 6.1.2., din probele administrate până în 
prezent în cursul urmăririi penale rezultă presupunerea rezonabilă că inculpatul [...] a comis 
infracţiunile de trafic de influenţă pentru care s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale, această 
infracţiune fiind menţionată în enumerarea infracţiunilor făcută de legiuitor în art.223 alin.2 cod 
procedură penală pentru care se poate lua această măsură preventivă, fiind îndeplinită astfel condiţia 
obiectivă a acestui caz. 

În ceea ce priveşte condiţia subiectivă, judecătorul de drepturi şi libertăţi constată că raportat la: 
- gravitatea faptelor (care reiese din natura acestor infracţiuni, de corupţie, cu legătură directă 

cu actul de justiţie),  
- la modul şi circumstanţele de comitere a acestor fapte (raportat la cuantumul sumelor 

solicitate – 15.000 euro, 6.500 euro, la crearea convingerii martorilor că pentru această sumă de bani 
se va interveni pe lângă judecătorii din cadrul Curţii de Apel Constanţa pentru obţinerea unei soluţii 
favorabile pentru ei într-un dosar penal în care au caliatea de inculpaţi),  

- la calitatea de avocat a inculpatului (calitate de natură a spori convingerea martorilor că are 
posibilitatea de a interveni pe lângă judecători), 

- privarea de libertate a inculpatului [...] fiind necesară în acest moment procesual pentru 
înlăturarea unei stări de pericol pentru ordinea publică. 

Sunt incidente şi în cazul inculpatului [...] aspectele expuse mai sus la punctul 5.2.1. cu privire 
la inculpata [...], Judecătorul de drepturi şi libertăţi având în vedere că prin infracţiunile care i-au fost 
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reţinute inculpatului [...] s-a creat o percepţie a justiţiabililor a existenţei unei corupţii în justiţie, în 
sensul că actul de justiţie poate fi influenţat prin oferirea unor sume de bani judecătorilor pentru a 
influenţa hotărârile care se vor pronunţa în diferite cauze penale, aspecte natură a crea o percepţie 
publică negativă asupra actului de justiţie în general şi o lipsă de încredere în general asupra actului 
de justiţie. 

Măsura arestării (preventive sau la domiciliu) este justificată şi din perspectiva exigenţelor 
Curţii Europene a Drepturilor Omului care, într-o jurisprudenţă constantă, 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 acest sens, judecătorul de drepturi şi libertăţi are în vedere că fenomenul de corupţie 
reprezentând un fenomen deosebit de amplu care se manifestă în domenii diverse în societatea 
românească, care afectează o normală dezvoltare a societăţii şi pentru care s-au luat multiple măsuri 
pentru diminuarea acestui fenomen infracţional atât la nivelul reglementărilor interne din România 
cât şi la nivel european. 

Curtea apreciază că toate măsurile luate pentru diminuarea acestui fenomen infracţional al 
corupţiei nu îşi ating scopul dacă infracţiunile de corupţie descoperite nu sunt sancţionate într-un 
mod aspru, inclusiv sub aspectul măsurilor preventive, pentru ca membrii societăţii civile să constate 
că instituţiile statului acţionează prompt şi cu eficienţă pentru depistarea şi combaterea acestui 
fenomen infracţional.  

 
6.2.2. În ceea ce priveşte cazul prev. de art.223 alin.1 lit.b) cod procedură penală, 

judecătorul de drepturi şi libertăţi constată că se impune reţinerea acestui caz în ceea ce îl priveşte pe 
inculpatul [...]: „inculpatul încearcă să influenţeze … un martor …”. 

În acest sens, faţă de aspectele expuse la punctul 6.1.1., se constată că din procesul verbal de 
redare a înregistrării discuţiei purtate între inculpatul [...] şi martorul [...] la data de 24.12.2013 
interceptată şi înregistrată ambiental în baza autorizaţiei provizorii nr.193/P/2013 din 24.12.2013 
(confirmată prin încheierea nr.351/27.12.2013 a Curţii de Apel Bucureşti) reiese că inculpatul [...] l-a 
influenţat pe martorul [...] în sensul de a nu colabora cu D.N.A., dându-i indicaţii martorului [...] ca 
în situaţia în care va fi audiat   să dea declaraţii într-un anumit fel: „Da, da …, Nu i-am dat, nu mi-a 
cerut. Onorariul i-am dat şi …”, existând date că pentru aceasta inculpatul [...] plăteşte lunar o sumă 
de bani familiei aflată în libertate a martorului [...]. 

Judecătorul de drepturi şi libertăţi constată că aceste demersuri de influenţare a martorului [...] 
au fost eficiente, având în vedere că din procesul verbal de redare a înregistrării având ca obiect 
audierea martorului [...] de către procurorul [...] la data de 23.01.2014 (interceptată şi înregistrată 
ambiental în baza autorizaţiei provizorii nr.193/P/2013 din 24.12.2013)  reiese că martorul [...] nu a 
relatat aspecte importante cu privire la activitatea infracţională a inculpatului [...], menţionând că ar 
putea spune mai multe lucruri despre inculpatul [...] dar nu poate decât în condiţii de siguranţă. 

Judecătorul de drepturi şi libertăţi constată că această încercare de influenţare a martorului [...] 
de către inculpatul [...] este de actualitate, până în prezent martorul [...] nedând alte declaraţii, 
impunându-se în consecinţă reţinerea cazului prev. de art.223 alin.1 lit.b) cod procedură penală faţă 
de inculpatul [...]. 
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6.3. Necesitatea luării măsurii arestării preventive pentru realizarea scopului măsurii 
preventive; analiza unor măsuri preventive alternative 

Judecătorul de drepturi şi libertăţi constată că potrivit art.202 alin.1 cod procedură penală 
luarea măsurii arestării preventive trebuie să fie necesară pentru realizarea unuia dintre scopurile 
prev. de art.202 alin.1 cod procedură penală, respectiv: 

- asigurarea bunei desfăşurări a procesului penal, 
- împiedicarea sustragerii suspectului sau inculpatului de la urmărirea penală sau de la judecată, 

- prevenirea săvârşirii unei alte infracţiuni. 
Prin urmare, judecătorul de drepturi şi libertăţi constată că pentru a se dispune luarea măsurii 

arestării preventive trebuie să fie îndeplinite următoarele condiţii: 
1. să existe probe sau indicii temeinice din care să rezulte suspiciunea rezonabilă că o persoană 

a săvârşit o infracţiune, cerinţă prev. de art.202 alin.1 şi art.223 alin.1 cod procedură penală; 
2. să existe vreunul din cazurile de aplicare a măsurii arestării preventive prev. de art.223 alin.1 

lit.a)-d), alin.2 cod procedură penală; 
3. măsura arestării preventivă să fie proporţională cu gravitatea acuzaţiei aduse şi necesară 

pentru realizarea unuia dintre scopurile prev. de art.202 alin.1 cod procedură penală menţionate mai 
sus, cerinţă prev. de art.202 alin.3 cod procedură penală. 

Judecătorul de drepturi şi libertăţi constată că cele trei condiţii trebuie să fie îndeplinite 
cumulativ, nefiind suficient să fie îndeplinite doar primele două condiţii şi cea de a treia condiţie să 
nu fie îndeplinită. 

Raportat la aspectele expuse la punctele 6.1. şi 6.2., judecătorul de drepturi şi libertăţi apreciază 
că sunt îndeplinite primele două condiţii în ceea ce-l priveşte pe inculpatul [...], însă apreciază că 
asigurarea scopului măsurii preventive (respectiv buna desfăşurare a procesului penal, împiedicarea 
sustragerii inculpatului de la urmărirea penală – raportat la faptul că s-a reţinut cazul prev. de art.223 
alin.1 lit.b) cod procedură penală, prevenirea săvârşirii unei noi infracţiuni – raportat la natura 
infracţiunilor reţinute şi la calitatea de avocat a inculpatului [...]) se poate realiza şi prin luarea 
măsurii preventive a arestului la domiciliu prev. de art.202 alin.4 lit.d) cod procedură penală, raportat 
şi la faptul că se va impune inculpatului [...] şi respectarea obligaţiilor prev. de art.221 alin.2 lit.a), b) 
cod penal, neimpunându-se luarea măsurii arestării preventive. 

Prin urmare, se constată că este întemeiată cererea inculpatului [...] de luare a unei alte măsuri 
preventive, respectiv cea a arestului la domiciliu prev. de art.202 alin.4 lit.d) cod procedură penală. 

În acest sens, se are în vedere stadiul cercetării penale, respectiv că în a doua jumătate a lunii 
mai 2014 au fost audiaţi martorii cu privire la infracţiunile pentru care este cercetat inculpatul [...], că 
acţiunea penală a fost pusă în mişcare în data de 10.06.2014.  

Faţă de aspectele expuse mai sus, se constată că nu este întemeiată solicitarea inculpatului [...] 
de luare a măsurii preventive a controlului judiciar prev. de art.202 alin.4 lit.b) cod procedură penală, 
raportat la existenţa cazurilor prev. de art.223 alin.1 lit.b) cod procedură penală şi art.223 alin.2 cod 
procedură penală, stadiul cercetării penale şi la momentul recent al punerii în mişcare a acţiunii 
penale. 

Sunt aplicabile, în consecinţă, dispoziţiile art.227 alin.(1), (2) cod procedură penală: 
„(1) Judecătorul de drepturi şi libertăţi, dacă apreciază că nu sunt îndeplinite condiţiile 

prevăzute de lege pentru arestarea preventivă a inculpatului, respinge, prin încheiere motivată, 
propunerea procurorului, dispunând punerea în libertate a inculpatului reţinut. 

(2) Dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege, judecătorul de drepturi şi libertăţi poate 
dispune aplicarea uneia dintre măsuriel preventive prevăzute la art.202 alin.(4) lit.b)-d).” 

De asemenea, judecătorul de drepturi şi libertăţi constată că măsura arestului la domiciliu prev. 
de art.218 alin.1 cod procedură penală face trimitere la cazurile de aplicare a măsurii arestării 
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preventive prev. de art.223 alin.1,2 cod procedură penală, acestea fiind analizate mai sus la punctele 
6.2.1. şi 6.2.2.  

Judecătorul de drepturi şi libertăţi mai reţine că potrivit art.218 alin.(2) cod procedură penală: 
„Aprecierea îndeplinirii condiţiilor prevăzute la alin.(1) se face ţinându-se seama de gradul de pericol 
al infracţiunii, de scopul măsurii, de sănătatea, vârsta, situaţia familială şi alte împrejurări privind 
persoana faţă de care de ia măsura”. 

Raportat la aceste criterii, judecătorul de drepturi şi libertăţi constată că din înscrisurile depuse 
la dosar la termenul de judecată din data de 11.06.2014 (f.41-80 d.u.p.) inculpatul [...] este căsătorit, 
are un copil minor în vârstă de 2 ani şi are părinţii bolnavi, tatăl său (în vârstă de 72 de ani) aflându-
se într-o stare de sănătate precară, suferind un infarct cerebral datorită trombozei arterelor cerebrale 
(f.43-44 dosar instanţă). 

În acelaşi sens, judecătorul de drepturi şi libertăţi mai reţine că deşi infracţiunea de trafic de 
influenţă are un grad de pericol social ridicat, totuşi infracţiunile pentru care este cercetat inculpatul 
[...] nu sunt infracţiuni care vizează securitatea naţională, acte de terorism sau infracţiuni de violenţă 
(contra vieţii, sănătăţii sau integrităţii corporale, de viol sau lipsire de libertate) pentru care s-ar putea 
aprecia că se impune ca lipsirea de libertate a inculpatului să se facă în regim de detenţie pentru a se 
înlătura un pericol real de tulburare a ordinii publice în cazul eliberării inculpatului (cauza CEDO 
Jiga contra României). 

În ceea ce priveşte practica judiciară a instanţelor cu privire la natura măsurii preventive luate 
faţă de inculpaţi (având calitatea de avocaţi) cercetaţi pentru comiterea unor infracţiuni de trafic de 
influenţă, judecătorul de drepturi şi libertăţi constată că există hotărâri prin care s-a dispus luarea 
unei alte măsuri preventive decât cea a arestării preventive pentru inculpaţi (avocaţi) care şi-au trafic 
influenţa pentru sume comparabile cu cele pretinse şi primite de inculpatul [...] (în jurul sumei de 10 
euro), dispunându-se arestarea preventivă a unor inculpaţi (avocaţi) care au pretins sau primit sume 
într-un cuantum mult mai ridicat. 

În acest sens, judecătorul de drepturi şi libertăţi reţine că prin încheierea de şedinţă pronunţată 
la data de 23.10.2012 de către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, s-a dispus casarea încheierii de şedinţă 
din data de 17.10.2012  pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti în dosarul nr. 7774/2/2012 şi s-a dispus 
punerea în libertate a inculpatului [...] (avocat în cadrul Baroului Constanţa, cercetat pentru comiterea a 4 
infracţiuni de trafic de influenţă constând în pretinderea şi primirea unor sume de bani cuprinse între 2.500 
euro şi 5.000 euro pentru a interveni pe lângă organe de cercetare penală şi judecător pentru obţinerea unor 
soluţii facvorabile) şi luarea faţă de acesta a măsurii obligării de a nu părăsi ţara, cu menţiunea că la acea 
dată nu era reglementată măsura preventivă a arestului la domiciliu, măsură preventivă introdusă prin 
codul de procedură penală în vigoare de la data de 01.02.2014. 

De asemenea, prin hotărârea din 22.04.2014 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie s-a desfiinţat 
încheierea pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti şi s-a dispus înlocuirea măsurii arestului preventiv cu 
măsura arestului la domiciliu pentru inculpatul M.V., avocat şi fost preşedinte al Camerei de Comerţ şi 
Industrie a României şi arbitru în cadrul Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă 
Camera de Comerţ şi Industrie a României, cercetat pentru comiterea unei infarcţiuni de trafic de 
influenţă constând în pretinderea de la un martor denunţător a suma de 1.000.000 euro, din care a 
primit 200.000 euro la 18 martie 2014 pentru obţinerea unei soluţii favorabile   într-un dosar al Curţii 
de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României; cu 
privire la această ultimă hotărâre, se impune menţiunea că inculpatul … s-a aflat aprox. 30 de zile în 
stare de arest preventiv (diferenţa faţă de prezenta cauză fiind şi cuantumul mult mai mare a sumei 
pretinse şi primite), interval după care Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a apreciat că scopul măsurilor 
preventive prev. de art.202 alin.1 cod procedură penală se poate realiza şi prin măsura preventivă a 
arestului la domiciliu. 
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 Faţă de ansamblul considerentelor expuse, în baza art. 219 alin.7 cod procedură penală, 
judecătorul de drepturi şi libertăţi va admite propunerea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de 
Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie – Serviciul Teritorial Constanţa privind luarea 
măsurii preventive a arestului la domiciliu faţă de inculpata [...]. 

În baza art. 219 cod procedură penală raportat la art. 218 cod procedură penală şi art. 223 alin.2 
cod procedură penală, se va dispune luarea măsurii arestului la domiciliu faţă de inculpata [...] pe o 
durată de 30 de zile, începând cu data de 11.06.2014 şi până la data de 10.07.2014 inclusiv. 

În baza art.227 alin.1 cod procedură penală, se va respinge ca neîntemeiată propunerea 
Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie – 
Serviciul Teritorial Constanţa de arestare preventivă a inculpatului [...]. 

În baza art.227 alin.2 cod procedură penală cu referire la art.202 alin.(4) lit.d) cod procedură 
penală, art. 219 cod procedură penală raportat la art. 218 cod procedură penală şi art. 223 alin.1 lit.b), 
alin.2 cod procedură penală, judecătorul de drepturi şi libertăţi va dispune luarea măsurii preventive a 
arestului la domiciliu faţă de inculpatul [...] pe o durată de 30 de zile, începând cu data de 11.06.2014 
şi până la data de 10.07.2014 inclusiv. 

În baza art.227 alin.1 cod procedură penală, va dispune punerea în libertate a inculpatului [...] 
de sub puterea ordonanţei de reţinere nr. 193/P/2013 emisă de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de 
Casaţie şi Justiţie, Direcţia Naţională Anticorupţie – Serviciul Teritorial Constanţa la data de 10 iunie 
2014, dacă nu este reţinut sau arestat preventiv în altă cauză.  

În baza art. 221 alin. (1) cod procedură penală, judecătorul de drepturi şi libertăţi va impune: 
- inculpatului [...] obligaţia de a nu părăsi imobilul din Mun. Constanţa,  …,  
- inculpatei [...] obligaţia de a nu părăsi imobilul din …, 
fără permisiunea organului judiciar care a dispus măsura sau în faţa căruia se află cauza.   
În baza art. 221 alin. (2) cod procedură penală, pe durata arestului la domiciliu, inculpatul [...] 

va avea  următoarele obligaţii:  
a) să se prezinte în faţa organului de urmărire penală, a judecătorului de drepturi şi libertăţi, a 

judecătorului de cameră preliminară sau a instanţei de judecată ori de câte ori este chemat; 
b) să nu comunice cu inculpata [...], cu martorii [...], [...], [...], precum şi cu membrii familiilor 

acestora.     
În baza art. 221 alin. (2) cod procedură penală, pe durata arestului la domiciliu, inculpata [...]  

va avea  următoarele obligaţii:  
a) să se prezinte în faţa organului de urmărire penală, a judecătorului de drepturi şi libertăţi, a 

judecătorului de cameră preliminară sau a instanţei de judecată ori de câte ori este chemat; 
b) să nu comunice cu inculpatul [...], cu persoana vătămată [...],  cu martorii [...], [...], precum şi 

cu membrii familiilor acestora.     
În baza art.125 din Legea nr. 254/2013, judecătorul de drepturi şi libertăţi va desemna organ de 

supraveghere privind respectarea măsurii arestării la domiciliu şi a obligaţiilor impuse: 
- Biroul Supravegheri Judiciare din cadrul I.P.J. Constanţa pentru inculpatul [...], 
- Biroul Supravegheri Judiciare din cadrul I.P.J.  Ilfov pentru inculpata [...], 
raportat la localităţile unde cei doi inculpaţi vor locui.  
În baza art. 221alin. (4) cod procedură penală, judecătorul de drepturi şi libertăţi va atrage 

atenţia inculpaţilor [...] şi [...]  că, în caz de încălcare cu rea-credinţă a măsurii sau a obligaţiilor care 
le revin, măsura arestului la domiciliu poate fi înlocuită cu măsura arestării preventive. 

În baza art.275 alin. (3) cod procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de stat vor rămâne 
în sarcina acestuia. 

Încheierea penală nr. 4/P/JDL/11.06.2014 
Judecător redactor Dan  Iulian Năstase 
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          12. Contestații penale. Cereri de înlocuire a măsurii arestării preventive. 
Obligativitatea pronunțării asupra menținerii măsurii arestării preventive înainte 
de expirarea măsurii arestării preventive din cursul urmăririi penale. 
 

Potrivit art. 236 alin.4 Cod procedură penală „durata totală a arestării preventive a inculpatului în 
cursul urmăririi penale nu poate depăşi un termen rezonabil şi nu poate fi mai mare de 180 zile”.  

Durata maximă de 180 de zile a arestării preventive în cursul urmării penale se calculează potrivit 
art.271 cod procedură penală: „în calculul termenelor privind măsurile preventive sau orice alte măsuri 
restrictive de drepturi, ora sau ziua de la care începe şi cea de la care se sfârşeşte termenul intră în durata 
acestuia”.  

O interpretare contrară ar determina ca prin dispoziţiile eronate ale instanţei să nu fie respectate 
dispoziţii legale exprese şi imperative cu privire la durata maximă a arestării preventive a unui inculpat în 
cursul urmării penale,  având consecinţe directe şi grave asupra libertăţii unei persoane care ar sta în arest 
preventiv mai mult decât prevăd dispoziţiile art. 236 alin.4 cod procedură penală, încălcându-se astfel şi 
dreptul constituţional al unei persoane la libertate individuală ca urmare a nerespectării dispoziţiilor art.23 
par.5 din Constituţia României: „În cursul urmăririi penale arestarea preventivă se poate dispune pentru cel 
mult 30 de zile şi se poate prelungi cu câte cel mult 30 de zile, fără ca durata totală să depăşească un termen 
rezonabil, şi nu mai mult de 180 de zile”. 

   Un element de noutate al actualei reglementări în materia cazurilor în care se poate dispune sau 
prelungi arestarea preventivă şi care subzistă şi în faza camerei preliminare este acela potrivit căruia 
infracţiunile intenţionate contra vieţii reprezintă prin însăşi obiectul lor un motiv de menţinere a stării de 
arest preventiv, fiind indicat în mod expres în teza a I-a a art.223 alin.2 Cod procedură penală. 

 
Art.23 par.5, 9 din Constituţia României 

Art.202 alin.1, 3, art.203 alin.5 Cod procedură penală 
Art. 236 alin.4, art.271 Cod procedură penală 

 
Prin încheierea de şedinţă din 30.08.2014 pronunţată de Tribunalul Constanţa, în dosar 

nr.6340/118/2014, s-a hotărât: 
„În baza art. 348 alin. 1 şi 2 c.p.p., raportat la art. 207 c.p.p., constată legalitatea şi temeinicia 

măsurii arestării preventive, luate faţă de inculpaţii [...] – …, cu antecedente penale, fără ocupaţie şi 
loc de muncă, …, [...] – …, fără ocupaţie, fără antecedente penale,  … şi [...], …, fără  antecedente 
penale, …, măsură pe care o menţine până la data de 28.09.2014 inclusiv.  

În baza art. 241 alin.1 lit. a rap. la art.236 c.p.p. respinge ca neîntemeiată cererea apărătorului 
inculpatului [...] de constatare a încetării de drept a măsurii arestării preventive. 

În baza art. 242 alin. 1 şi 2 c.p.p., respinge, ca neîntemeiate, cererile formulate de către 
avocaţii inculpaţilor, privind revocarea  sau înlocuirea arestului preventiv. 

Măsurile dispuse se comunică administraţiei locului de deţinere.” 
Împotriva acestei încheieri au formulat contestaţie inculpaţii [...], [...] şi [...], motivele de 

contestaţie fiind expuse oral la termenul din data de 04.09.2014 cu ocazia dezbaterilor şi sunt 
cuprinse în practicaua prezentei hotărâri, neimpunându-se reiterarea lor. 

La acelaşi termen din data de 04.09.2014 inculpaţii [...], [...] şi [...] au uzat de dreptul la 
tăcere în faţa judecătorului de drepturi şi libertăţi de la instanţa de control judiciar. 

În procedura contestaţiei nu s-au administrat mijloace de probă noi. 
Examinând încheierea contestată în raport de motivele de contestaţie invocate şi de actele şi 

lucrările dosarului, se constată că doar contestaţia formulată de către inculpatul [...] este fondată, 
contestaţiile formulate de către inculpaţii [...] şi [...] fiind nefondate, pentru următoarele: 

La data de 29.08.2014, prin rechizitoriul nr. 246P/2014, Parchetul de pe lângă Tribunalul 
Constanţa i-a trimis în judecată, în stare de arest preventiv, pe inculpaţii [...] – …, cu  antecedente 
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penale, fără ocupaţie şi loc de muncă, … , [...] – …, fără ocupaţie, fără antecedente penale,  … şi [...], 
…, fără  antecedente penale, …, pentru săvârşirea infracţiunilor de omor, faptă prev. şi ped. de disp. 
art. 188 Cod penal, cu aplic.art.77 lit.a Cod penal, tulburarea ordinii şi liniştii public, prev.de art. 371 
Cod penal cu aplic.art.77 lit.a Cod penal, distrugere prev.de art. 253 Cod penal cu aplic.art.77 lit.a 
Cod penal, lovire şi alte violenţe prev.de art. 193 alin.1 şi 2 Cod penal, constând în aceea că, la data 
de 01.03.2014, în jurul orelor 23,00 pe fondul unei stări conflictuale mai vechi cu membrii familiei 
[...] au creat o nouă stare conflictuală pe Strada Principală din localitatea … şi la Discoteca „[...]”, 
cauzând tulburarea ordinii şi liniştii publice, distrugerea a 4 cauciucuri de la un autoturism aparţinând 
victimei, precum şi uciderea lui [...] prin aplicarea de lovituri cu corpuri contondente şi tăietoare – 
înţepătoare, precum şi vătămarea corporală a părţii vătămate [...]. 

Totodată în sarcina inculpatului [...] se reţine săvârşirea infracţiunii de tentativă la omor 
calificat prev.de art. 32 rap. la art. 188 Cod penal rap.la art. 189 alin.1 lit.e Cod penal. Constând în 
aceea că la aceeaşi dată se urcă la volanul autoturismului VW PASSAT BREAK cu nr. de 
înmatriculare [...], proprietatea fratelui său [...], intră în impact cu autoturismul condus de [...] şi 
plecând în urmărirea acestuia constată existenţa părţii vătămate [...] şi a martorului [...] care, în 
calitate de pietoni se îndreptau pe str. Principală a localităţii, cu direcţia de mers spre loc. M. 
Kogălniceanu, împrejurare în care ia hotărârea de a-i accidenta pe aceştia şi a le suprima viaţa şi, 
întrucât partea vătămată [...] a realizat intenţia inculpatului [...], a ieşit în afara părţii carosabile,  loc 
unde a fost urmat de inculpat cu maşina şi accidentat cu partea din faţă-dreaptă a maşinii, fiind 
proiectat la sol, după care inculpatul datorită vitezei mari cu care se deplasa, a pierdut controlul 
volanului şi a plonjat într-un şanţ din zonă, şanţ adânc de 3 metri unde maşina a rămas imobilizată. 

Prin încheierea de şedinţă nr. 26 din 03.03.2014, în şedinţa din Camera de consiliu, 
Tribunalul Constanţa – Secţia penală în dosarul nr. 1701/118/2014 a admis propunerea Parchetului 
de pe lângă Tribunalul Constanţa şi a dispus arestarea preventivă a inculpatului [...] pe o durată de 30 
de zile începând cu data de 3 martie 2014 şi până la data de 2 aprilie 2014, inclusiv. 

Prin încheierea de şedinţă nr. 28 din 06.03.2014, în şedinţa din Camera de consiliu, 
Tribunalul Constanţa – Secţia penală în dosarul nr. 1784/118/2014 a admis propunerea Parchetului 
de pe lângă Tribunalul Constanţa şi a dispus arestarea preventivă a inculpatului [...] pe o durată de 30 
de zile începând cu data de 6 martie 2014 şi până la data de 4 aprilie 2014, inclusiv. 

Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanţa prin referat a solicitat luarea măsurii arestării 
preventive faţă de inculpatul [...] iar Tribunalul Constanţa – Secţia penală în dosarul nr. 
5381/118/2014 a admis propunerea de arestare preventivă şi a emis mandatul de arestare preventivă 
nr. 57, dispunând arestarea preventivă a inculpatului [...] pe o durată de 30 de zile de la data punerii 
în executare. 

Ulterior, măsura arestării preventive a celor trei inculpaţi a fost prelungită în mod succesiv, 
ultima oară prin încheierea nr. 102 din 29.07.2014 a Tribunalului Constanţa dispunându-se admiterea 
propunerii de prelungire a măsurii arestării preventive pe o durată de 30 de zile începând cu data de 
03.08.2014 şi până la 01.09.204, inclusiv faţă de inculpatul [...], cu data de 01.08.2014 până la data 
de 30.08.2014, inclusiv pentru inculpatul [...]  iar cu 10.08.2014 până la 08.09.2014, inclusiv pentru 
inculpatul [...]. 

I.   Cu privire la inculpatul [...] 
Judecătorul de cameră preliminară de la instanţa de control judiciar reţine că potrivit art. 236 

alin.4 Cod procedură penală „durata totală a arestării preventive a inculpatului în cursul 
urmăririi penale nu poate depăşi un termen rezonabil şi nu poate fi mai mare de 180 zile”.  

Având în vedere că măsura arestării preventive faţă de inculpatul [...] s-a luat la data de 
03.03.2014 prin încheierea de şedinţă nr. 26 din 03.03.2014 a Tribunalul Constanţa – Secţia penală, 
în dosarul nr. 1701/118/2014, judecătorul de drepturi şi libertăţi de la instanţa de control judiciar 



 
 

98 

constată că durata maximă de 180 de zile a arestării preventive în cursul urmării penale pentru 
inculpatul [...] s-a împlinit la data de 29.08.2014 (ora 24:00), această durată calculându-se potrivit 
art.271 cod procedură penală: „în calculul termenelor privind măsurile preventive sau orice alte 
măsuri restrictive de drepturi, ora sau ziua de la care începe şi cea de la care se sfârşeşte termenul 
intră în durata acestuia”.  

Judecătorul de cameră preliminară de la instanţa de control judiciar constată că împlinirea 
duratei maxime de 180 de zile a arestului preventiv a unui inculpat în cursul urmării penale atrage 
incidenţa următoarelor dispoziţii legale: 
- art.268 alin.2 cod procedură penală: „când o măsură procesuală nu poate fi luată decât pe un 
anumit termen, expirarea acestuia atrage de drept încetarea efectului măsurii”; 
- art.241 alin.1 lit.a) cod procedură penală: „(1) Măsurile preventive încetează de drept: … a) la 
expirarea termenelor prevăzute de lege sau stabilite de organele judiciare”.  

Faptul că din eroare s-a dispus prin încheierea nr. 102 din 29.07.2014 a Tribunalului 
Constanţa prelungirea măsurii arestării preventive a inculpatului [...] pe o durată de 30 de zile 
începând cu data de 03.08.2014 şi până la 01.09.2014, inclusiv, depăşindu-se astfel perioada maximă 
de 180 de zile prev. de art. 236 alin.4 Cod procedură penală a arestării preventive din cursul urmării 
penale nu este în măsură să înlăture aplicarea unor dispoziţii legale imperative cu privire la durata 
maximă a arestării preventive care au drept consecinţă constatarea încetării de drept a măsurii 
arestării preventive. 

O interpretare contrară ar determina ca prin dispoziţiile eronate ale instanţei să nu fie 
respectate dispoziţii legale exprese şi imperative cu privire la durata maximă a arestării preventive a 
unui inculpat în cursul urmării penale,  având consecinţe directe şi grave asupra libertăţii unei 
persoane care ar sta în arest preventiv mai mult decât prevăd dispoziţiile art. 236 alin.4 Cod 
procedură penală, încălcându-se astfel şi dreptul constituţional al unei persoane la libertate 
individuală ca urmare a nerespectării dispoziţiilor art.23 par.5 din Constituţia României: „În 
cursul urmăririi penale arestarea preventivă se poate dispune pentru cel mult 30 de zile şi se 
poate prelungi cu câte cel mult 30 de zile, fără ca durata totală să depăşească un termen 
rezonabil, şi nu mai mult de 180 de zile”. 

Judecătorul de cameră preliminară de la instanţa de control judiciar mai constată că sunt 
incidente şi dispoziţiile art.23 par.9 din Constituţia României: „Punerea în libertate a celui reţinut 
sau arestat este obligatorie, dacă motivele acestor măsuri au dispărut, precum şi în alte situaţii 
prevăzute de lege”, una dintre aceste situaţii fiind cea menţionată în mod expres în art.241 alin.2 
cod procedură penală care prevede că în cazul constatării încetării de drept a măsurii arestării 
preventive se dispune „în cazul celui reţinut sau arestat preventiv, punerea de îndată în libertate, 
dacă nu este reţinut sau arestat în altă cauză”.   

Prin urmare, la data de 30.08.2014 judecătorul de cameră preliminară de la instanţă de fond 
nu putea să menţină măsura arestării preventive a inculpatului [...] atâta timp cât în data de 
29.08.2014 (ora 24:00) acestă măsură preventivă a încetat de drept; prin urmare nu putea fi 
menţinută o măsură preventivă care încetase de drept şi deci nu mai exista. 

În acest sens sunt dispoziţiile prev. de art. 207 alin.3 rap. la art.235 alin.6 cod procedură 
penală din care reiese că judecătorul de cameră preliminară trebuie să se pronunţe asupra menţinerii 
măsurii arestării preventive înainte de expirarea măsurii arestării preventive din cursul urmării 
penale, respectiv pentru situaţia inculpatului [...] din prezentul dosar înainte de împlinirea perioadei 
de 180 de zile de arest preventiv din cursul urmării penale, ceea ce nu s-a întâmplat atâta timp cât 
cele 180 de zile de arest preventiv s-au împlinit la data de 29.08.2014 (ora 24:00) iar menţinerea 
măsurii arestării preventive a inculpatului [...] de către judecătorul de cameră preliminară s-a dispus 
la data de 30.09.2014, deci după ce măsura arestării preventive a inculpatului [...] încetase de drept. 
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 Având în vedere că a intervenit încetarea de drept a măsurii arestării preventive a 
inculpatului [...], nu se mai impune a se analiza cerinţele legale privind menţinerea, revocarea sau 
înlocuirea măsurii arestării preventive. 

Faţă de aspectele expuse mai sus, judecătorul de cameră preliminară de la instanţa de 
control judiciar va admite contestaţia formulată de către inculpatul [...], va desfiinţa în parte 
încheierea de şedinţă din data de 30.08.2014 a Tribunalului Constanţa, pronunţată în dosar 
nr.6340/118/2014, şi rejudecând cu privire la inculpatul [...]: 

În baza art.241 alin.1 lit.a) rap. la art.236 alin.4 şi art.268 alin.2 cod procedură penală, se va 
constata că măsura arestării preventive a inculpatului [...] a încetat de drept la data de 29.08.2014 
(ora 24:00). 

În baza art.241 alin.2 cod procedură penală, se va dispune punerea de îndată în libertate a 
inculpatului [...] – …, de sub puterea mandatului de arestare preventivă nr. 19/UP emis la data de 
03.03.2014 de Tribunalul Constanţa, dacă nu este reţinut sau arestat în altă cauză. 

    
II.   Cu privire la inculpaţii [...] şi [...] 
În ceea ce priveşte existenţa probelor sau indiciilor temeinice din care rezultă suspiciunea 

rezonabilă că aceşti doi inculpaţi ar fi săvârşit infracţiunile reţinute în sarcina acestora, judecătorul de 
cameră preliminară de la instanţa de control judiciar constată că acestea rezultă din următoarele 
mijloace de probă administrate în cauză până la acest moment: procesul-verbal de cercetare la faţa 
locului şi planşă foto; declaraţiile suspecţi şi inculpaţi; declaraţii martori; declaraţii părţi vătămate; 
procese-verbale de identificare a persoanelor din grup şi planşă foto; proces verbal de conducere în 
teren şi planşă foto ; procese - verbale de confruntare ; procese - verbale de concluzii provizorii 
medico - legale; rapoarte de constatare medico - legale; raport medico - legal de necropsie; date 
obţinute conform Legii nr. 82/20l2 ; adresă de la Direcţia de Apel Unic de Urgenţă 112; declaraţiile 
martorului [...] care menţionează că  cei care îl alergau pe [...] l-au încercuit, au început să lovească 
cu armele cu care erau înarmaţi, respectiv ţevi din fier şi cuţite, victima încercând să se apere cu 
mâinile şi strigând după ajutor. Mai menţionează martorul că împreună cu [...] şi [...] s-au apropiat de 
grupul agresorilor şi le-au solicitat să nu-l mai lovească, având posibilitatea reală de a observa 
persoanele din celălalt grup; procesul verbal de recunoaştere din grup din 02.03.2014; declaraţia 
martorului [...] care precizează că „am ieşit în stradă, am observat grupul fraţilor Cristea care erau 
înarmaţi cu bâte din fier, topoare şi cuţite şi-l alergau pe fratele meu pe partea stângă a drumului cu 
direcţia spre Mihail Kogălniceanu. În intenţia de a reuşi să scap pe fratele meu care era încercuit 
lângă un gard şi lovit cu bâtele metalice şi cuţitele, m-am urcat la volanul unui autoturism, am 
încercat să-i sperii fără a-i lovi pe vreunul dintre ei. Am efectuat mai multe manevre încercând să mă 
interpun cu maşina între aceştia şi fratele meu, dar grupul agresorilor nu a renunţat la agresiunea 
violentă.” 

În raport cu actele şi lucrările dosarului, judecătorul de cameră preliminară de la instanţa de 
fond a apreciat în mod întemeiat că măsura arestării preventive a inculpaţilor [...] şi [...] este legală si 
temeinică, întrucât temeiurile care au determinat luarea şi ulterior menţinerea măsurii arestării 
preventive a inculpatului se menţin, nu s-au modificat până la acest moment procesual şi impun în 
continuare măsura privativă de libertate menţionată. 

În cauză este incident în continuare art.223 alin.2 Cod procedură penală, fapta de omor 
prevăzută de art.188 alin.1 Cod penal încadrându-se atât cu privire la condiţia limitei de pedeapsă, 
cât şi cu privire la  existenţa unui pericol concret pentru ordinea publică, raportat la circumstanţele 
reale în derularea întregii activităţi infracţionale, modul şi mijloacele de săvârşire a faptelor, o astfel 
de măsură fiind în acelaşi timp şi proporţională cu gravitatea acuzaţiilor aduse acestor doi inculpaţi 
arestaţi. 
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Judecătorul de cameră preliminară de la instanţa de fond a reţinut în mod corect că un 
element de noutate al actualei reglementări în materia cazurilor în care se poate dispune sau prelungi 
arestarea preventivă şi care subzistă şi în faza camerei preliminare este acela potrivit căruia 
infracţiunile intenţionate contra vieţii reprezintă prin însăşi obiectul lor un motiv de menţinere a stării 
de arest preventiv, fiind indicat în mod expres în teza a I-a a art.223 alin.2 Cod procedură penală. 

Judecătorul de cameră preliminară de la instanţa de control judiciar reţine că prin lăsarea în 
libertate a inculpaţilor [...] şi [...] în acest moment procesual s-ar crea un real pericol pentru ordinea 
publică, acest pericol în concret fiind dat de modalitatea de săvârşire a faptei de a cărei comitere sunt 
bănuiţi cei doi inculpaţi, de gravitatea deosebita a infracţiunilor, constând în aceea că au participat, 
alături de alte persoane, la suprimarea vieţii unei persoane, prin acţiuni fizice violente exercitate 
asupra victimei, de atingerea adusă valorilor sociale ce ocrotesc dreptul la viaţă al oricărei persoane; 
relaţiile sociale lezate prin infracţiune ocrotesc cea mai importantă valoare, inviolabilitatea dreptului 
la viaţă al persoanei, prin fapta presupus a fi fost comisă de inculpat producându-se un puternic 
impactul asupra opiniei publice, care s-ar simţi lipsită de protecţia autorităţilor dacă persoane bănuite 
de astfel de fapte ar fi cercetate în stare de libertate. 

Având în vedere stadiul procesual actual, cauza aflându-se în faza camerei preliminarii şi 
neîncepând încă cercetarea judecătorească, măsura arestării preventive  a inculpaţilor [...] şi [...] este 
necesară şi proporţională  în prezent pentru apărarea ordinii de drept (în sensul că inculpaţii sunt 
cercetaţi pentru săvârşirea a mai multe infracţiuni de violenţă care se caracterizează, în concret, 
printr-o periculozitate semnificativă), impunându-se menţinerea măsurii arestării preventive a celor 
doi inculpaţi aceasta constituind o măsura necesară şi proporţională apărării ordinii de drept şi pentru 
buna desfăşurare a procesului penal iar de la data luării măsurii pentru fiecare inculpat nu a trecut o 
durată nerezonabilă, fiind astfel îndeplinite cerinţele art.202 alin.1,3 cod procedură penală. 

Faţă de aspectele expuse mai sus, judecătorul de cameră preliminară de la instanţa de control 
judiciar apreciază că în acest moment procesual nu sunt întemeiate cererile inculpaţilor [...] şi [...] de 
înlocuire a măsurii arestării preventive. 

Faţă de ansamblul considerentelor expuse, în baza art.203 alin.5 cod procedură penală, se 
vor respinge ca nefondate contestaţiile formulate de către inculpaţii [...] şi [...] împotriva încheierii de 
şedinţă  din 30.08.2014 pronunţată de Tribunalul Constanţa, în dosar nr.6340/118/2014. 

În baza art.203 alin.5 cod procedură penală, se va admite contestaţia formulată de către 
inculpatul [...], va desfiinţa în parte încheierea de şedinţă din data de 30.08.2014 a Tribunalului 
Constanţa, pronunţată în dosar nr.6340/118/2014, şi rejudecând cu privire la inculpatul [...]: 

În baza art.241 alin.1 lit.a) rap. la art.236 alin.4 şi art.268 alin.2 cod procedură penală, se va 
constata că măsura arestării preventive a inculpatului [...] a încetat de drept la data de 29.08.2014 
(ora 24:00). 

În baza art.241 alin.2 cod procedură penală, se va dispune punerea de îndată în libertate a 
inculpatului [...] de sub puterea mandatului de arestare preventivă nr. 19/UP emis la data de 
03.03.2014 de Tribunalul Constanţa, dacă nu este reţinut sau arestat în altă cauză. 

Prezenta hotărâre se va comunica potrivit art.241 alin.4 cod procedură penală. 
În baza art.275 alin.2,4 cod procedură penală, inculpaţii [...] şi [...] vor fi obligaţi la câte 200 

lei fiecare cheltuieli judiciare către stat. 
Încheierea penală nr. 98/P/CP/04.09.2014 

Judecător redactor Dan Iulian Năstase 
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Cooperare judiciară internațională în materie penală 
 

13. Recunoaşterea hotărârilor penale sau a altor acte judiciare străine – 
Legea nr. 302/2004. Obligarea la plata unei amenzi urmare a conducerii unui 
autoturism fără rovinietă pe teritoriul sloven. 
 
 Din certificatul emis de autorităţile slovene rezultă că decizia de aplicare a sancţiunii pecuniare a 
fost aplicată de o autoritate a statului emitent, alta decât o instanţă, cu privire la fapte care se pedepsesc 
conform dreptului naţional al statului emitent ca fiind încălcări ale normelor de drept şi s-a confirmat că 
persoana în cauză a avut posibilitatea judecării cauzei de o instanţă judecătorească cu competenţă specială 
în materie penală. Prin acelaşi certificat s-a confirmat că decizia este definitivă, cauza a făcut obiectul unei 
proceduri scrise, intimatul [...] a participat personal în procedură şi a fost informat personal despre dreptul 
său de a contesta cauza şi de termenul unei asemenea căi de atac. 
 În art. 21 alin. 1 din Legea nr. 5/2014 se prevede că executarea sancţiunilor de natură financiară 
aplicate cetăţenilor români sau persoanelor cu domiciliul, reşedinţa sau, după caz, rezidenţa normală pe 
teritoriul României, care au bunuri ori o sursă de venit în acest stat, de către autorităţile competente din alte 
state membre se face în condiţiile dispoziţiilor prevăzute în titlul VII cap. II secţiunea a 4-a din Legea nr. 
302/2004. 

 

                                                                Legea nr. 302/2004 
Art. 21 alin. 1 din Legea nr. 5/2014 

 
Prin sentinţa penală nr. 1406/22.11.2013 pronunţată de Judecătoria Constanţa în dosarul nr. 

170/212/2013 s-a dispus în baza art. art. 18741 alin. 1 din Legea nr. 302/2004 recunoaşterea hotărârii 
penale străine pronunţată de DARS d.d. la data de 28.08.2010, definitivă la data de 07.09.2010, 
privind pe numitul [...], condamnat pentru conducerea unui autoturism fără vignetă, la plata sumei de 
300 euro.  

O copie de pe prezenta, la rămânerea definitivă, se comunică DARS d.d. – Slovenia şi 
Ministerului Justiţiei - Serviciul cooperare judiciară internaţională în materie penală - Direcţia Drept 
Internaţional şi Cooperare Judiciară. 

Pentru a pronunţa această hotărâre prima instanţă a reţinut că a fost obligat la plata unei 
amenzi de 300 euro, întrucât la data de 28.08.2010, în jurul orei 23,50, a fost depistat la frontiera de 
Obrezje într-un autoturism cu număr de înregistrare [...] care nu avea vinietă valabilă, folosită în 
maniera prescrisă, săvârşind astfel o contravenţie astfel cum este definită la art. 77.a alin. 3 & 1 din 
Legea Drumurilor Publice (publicată în Monitorul Oficial al Republicii Slovenia, nr. 33/2006, cu 
modificări). 

Intimatul a solicitat instanţei să constate că nu sunt incidente în cauză cazurile prevăzute de 
art. 241 alin. 2 lit. „f” (i), în sensul că în cazul unei proceduri scrise, persoana nu a fost, în 
conformitate cu legea statului emitent, informată personal sau printr-un reprezentant, competent 
potrivit legii naţionale, referitor la dreptul său de a contesta cauza şi la termenele de exercitare a 
căii de atac  sau a dispoziţiilor art. 241 alin. 2 lit. „f” (ii) – nu s-a prezentat personal, cu excepţia 
cazului în care certificatul precizează că: - persoana a fost informată personal sau printr-un 
reprezentant, competent potrivit legii naţionale, referitor la procedura desfăşurată în conformitate 
cu legea statului emitent; sau persoana a specificat că nu contestă cauza., având în vedere că 
autorităţile slovene nu pot face dovada că intimatului i-au fost aduse la cunoştinţă verbal sau în 
formă scrisă solicitarea de a plăti amenda de 300 de euro sau posibilitatea de contestare a acesteia, 
neexistând nici o dovadă în acest sens. 
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S-a invocat, de asemenea, vătămarea intereselor legitime ale unui cetăţean român, prin 
înscrierea şi prelucrarea datelor acestuia în sistemele informatice ale Ministerului Justiţiei fără a i se 
garanta acestuia dreptul de a se opune unei astfel de proceduri pe cale administrativă sau 
contencioasă. Totodată, s-a invocat încălcarea, de către autorităţile slovene a art. 6 paragraful 3 lit. 
„a” din CEDO care statuează că ”persoana trebuie să fie informată, în termenul cel mai scurt, într-o 
limbă pe care o înţelege şi în mod amănunţit, asupra naturii şi cauzei acuzaţiei aduse împotriva sa” 

Mai mult decât atât, s-a considerat că sesizarea organelor competente române a fost nelegală 
din moment ce nu există o declaraţie a intimatului de recunoaştere a săvârşirii vreunei abateri la 
regimul rutier pe teritoriul statului sloven. 

Verificând actele dosarului, instanţa a constatat că aspectele invocate de apărătorul 
intimatului nu sunt întemeiate, având în vedere următoarele considerente: 

Hotărârea pronunţată de DARS d.d. la data de 28.08.2010, definitivă la data de 07.09.2010, 
poate produce efecte juridice în România; nu s-a pronunţat o hotărâre în România sau în alt stat 
pentru aceeaşi faptă împotriva numitului [...]; executarea hotărârii nu este prescrisă conform legii 
române; hotărârea nu se referă la fapte care să fie considerate de către legea română ca fiind comise 
integral sau parţial pe teritoriul României şi nici la fapte comise în afara teritoriului statului emitent 
şi pentru care legea română să nu permită urmărirea acelei infracţiuni atunci când a fost comisă în 
afara teritoriului României; nu există imunitate conform legii române; hotărârea a fost pronunţată 
faţă de numitul [...] – născut la data de 12.10.1971 - care, conform legii române, răspunde pentru 
fapta cu privire la care s-a pronunţat hotărârea. De asemenea, aşa cum s-a menţionat anterior, 
conform certificatului înaintat de autorităţile slovene, [...] a compărut personal în procedură. 

Împotriva sentinţei penale nr. 1406/22.11.2013 pronunţată de Judecătoria Constanţa în 
dosarul nr. 170/212/2013 a declarat recurs intimatul [...], care a solicitat să se dispună respingerea 
cererii de recunoaştere şi executare a solicitării autorităţilor din Slovenia privind sancţiunea 
pecuniară de 300 euro, apreciind că nu s-au îndeplinit condiţiile privind procedura de comunicare 
către petent a hotărârii autorităţilor slovene, nu sunt îndeplinite condiţiile prev. de art.241 alin.2 lit. f 
din Legea nr. 302/2004. 

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 este nefondat. 

Prima instanţă a fost investită cu o cerere privind recunoaşterea şi executarea sancţiunii 
pecuniare în cuantum de 300 euro aplicată intimatului [...] prin hotărârea pronunţată de DARS d.d. la 
data de 28.08.2010, definitivă la data de 07.09.2010, condamnat pentru conducerea unui autoturism 
fără vinietă pe teritoriul Sloveniei. 

Intimatul [...] a recunoscut că este persoana căreia i s-a aplicat sancţiunea pecuniară în 
cuantum de 300 euro prin hotărârea pronunţată de DARS d.d. la data de 28.08.2010, însă a invocat 
faptul că nu i s-a comunicat această hotărâre de către autorităţile slovene şi nu a fost informat despre 
dreptul său de a contesta măsura dispusă împotriva sa, iar autorităţile slovene nu au făcut dovada 
încunoştiinţării intimatului. 

Curtea constată că, potrivit art. 240 alin. 1 din Legea nr. 302/2004, autorităţile judiciare 
române de executare recunosc o hotărâre fără alte formalităţi şi iau imediat toate măsurile necesare 
pentru executarea acesteia, cu excepţia cazului în care constată că este aplicabil unul dintre motivele 
de nerecunoaştere sau neexecutare prevăzute la art. 241. 

În art. 241 alin. 1 din Legea nr. 302/2004 se prevede că autorităţile judiciare române de 
executare pot refuza să recunoască şi să execute o hotărâre dacă nu a fost prezentat certificatul 
prevăzut la anexa nr. 3, dacă certificatul respectiv este incomplet sau este în mod vădit 
necorespunzător cu hotărârea. 
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Curtea constată că cererea de recunoaştere şi executare a sancţiunii pecuniare este însoţită de 
certificatul prevăzut în anexa nr. 3 din lege, aspect care nici nu a fost contestat de intimat.  
 În alineatul 2 al art. 241 sunt menţionate şi alte motive de nerecunoaştere şi neexecutare a 
hotărârii, dintre acestea intimatul invocând incidenţa cazurilor prev. la litera f i şi ii, respectiv (i) în 
cazul unei proceduri scrise, nu a fost, în conformitate cu legea statului emitent, informată personal 
sau printr-un reprezentant, competent potrivit legii naţionale, referitor la dreptul său de a contesta 
cauza şi la termenele de exercitare a căii de atac; sau (ii) nu s-a prezentat personal, cu excepţia 
cazului în care certificatul precizează că persoana a fost informată personal sau printr-un 
reprezentant, competent potrivit legii naţionale, referitor la procedura desfăşurată în conformitate cu 
legea statului emitent. Această reglementare era în vigoare la data pronunţării hotărârii recurate, care 
însă a suferit modificări prin Legea nr. 300/2013, dar care nu modifică aprecierea realizată de prima 
instanţă asupra neincidenţei acestor motive de refuz. 
 Dovedirea informării intimatului despre posibilitatea de a contesta cauza şi despre termenele 
de exercitare a căii de atac nu se realizează prin prezentarea de către autoritate a înscrisurilor care să 
ateste modalitatea în care a fost informat intimatul, ci prin menţiunile din cuprinsul certificatului 
prevăzut în anexa nr. 3 din lege, al cărui cuprins are menirea tocmai de a clarifica toate aspectele 
relevante în aprecierea îndeplinirii tuturor condiţiilor pentru recunoaşterea şi executarea hotărârii. 
 Din certificatul emis de autorităţile slovene rezultă că decizia de aplicare a sancţiunii 
pecuniare a fost aplicată de o autoritate a statului emitent, alta decât o instanţă, cu privire la fapte 
care se pedepsesc conform dreptului naţional al statului emitent ca fiind încălcări ale normelor de 
drept şi s-a confirmat că persoana în cauză a avut posibilitatea judecării cauzei de o instanţă 
judecătorească cu competenţă specială în materie penală. Prin acelaşi certificat s-a confirmat că 
decizia este definitivă, cauza a făcut obiectul unei proceduri scrise, intimatul [...] a participat personal 
în procedură şi a fost informat personal despre dreptul său de a contesta cauza şi de termenul unei 
asemenea căi de atac. 
 Se constată că menţiunile din certificatul emis de autorităţile slovene fac inaplicabile cazurile 
de refuz prev. de art. 241 alin. 2 lit. f pct. i şi ii din Legea nr. 302/2004. 
 Curtea constată că referirea intimatului la art. 13 pct. 5 din Legea nr. 5/2014 nu are incidenţă 
în cauză, întrucât această dispoziţie invocată reglementează procedura de informare de către 
autorităţile române a persoanelor care au încălcat normele de circulaţie pe teritoriul României, iar nu 
şi ipoteza încălcărilor normelor de circulaţie de către cetăţenii români pe teritoriul altor state. 
  De altfel, în art. 21 alin. 1 din Legea nr. 5/2014 se prevede că executarea sancţiunilor de 
natură financiară aplicate cetăţenilor români sau persoanelor cu domiciliul, reşedinţa sau, după caz, 
rezidenţa normală pe teritoriul României, care au bunuri ori o sursă de venit în acest stat, de către 
autorităţile competente din alte state membre se face în condiţiile dispoziţiilor prevăzute în titlul VII 
cap. II secţiunea a 4-a din Legea nr. 302/2004. 
 Nu poate fi primită nici critica privind nelegala sesizare a autorităţilor judiciare române, ca 
urmare a lipsei unei declaraţii de recunoaştere a săvârşirii faptei de către intimat, o astfel de condiţie 
nefiind cuprinsă în Legea nr. 302/2004, care prevede posibilitatea autorităţii statului solicitant de a se 
sesiza direct autoritatea judiciară română, singura condiţie fiind de a se înainta certificatul prevăzut la 
anexa nr. 3 din lege, cerinţă realizată în cauză. 
 În concluzie, Curtea constată că prima instanţă a fost legal sesizată de autorităţile slovene, 
cererea a fost însoţită de certificatul prevăzut la anexa nr. 3 din lege, nu sunt incidente dispoziţiile 
art. 241 din Legea nr. 302/2004 privind motivele de refuz a cererii de recunoaştere şi executare a 
sancţiunii pecuniare, motiv pentru care în mod întemeiat prima instanţă a recunoscut, în vederea 
executării, hotărârea străină de aplicare a sancţiunii pecuniare în cuantum de 300 euro, criticile 
intimatului nefiind întemeiate. 
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Pentru aceste considerente, în baza art. 38515 pct. 1 lit. b C. pr. pen., Curtea va respinge ca 
nefondat recursul formulat de inculpatul [...] împotriva sentinţei penale nr. 1406/22.11.2013 
pronunţată de Judecătoria Constanţa în dosarul nr. 170/212/2013. 

În baza art. 192 alin. 2 C. pr. pen. intimatul va fi obligat la plata sumei de 200 lei cheltuieli 
judiciare avansate de stat. 

Decizia penală nr. 104/P/30.01.2014 
Judecător redactor Marius Damian Mitea 

 
          14. Recunoașterea unei hotărâri judecătorești definitive pronunțate de o 
instanță străină (Tribunalul Municipal din Oslo, Norvegia). Transferarea 
condamnatului în vederea executării într-un penitenciar din România a pedepsei 
aplicate de instanța norvegiană. 
 

Persoana condamnată are cetăţenie română şi este de acord să execute pedeapsa în România, în 
cauză nefiind incident nici unul dintre motivele de nerecunoaştere şi neexecutare prevăzute de art.151 din 
lege, statul emitent fiind de acord cu transferarea condamnatului. 

În baza art.154 din Legea nr.302/2004, privind cooperarea judiciară internaţională în materie 
penală, se va recunoaşte Hotărârea nr.13 – 067101MED – OTIR/04 pronunţată la data de 30.08.2013 de 
Tribunalul Municipal din Oslo, Regatul Norvegiei, rămasă definitivă la data de 14.01.2014, privind pe 
condamnatul [...]. 

În baza art.154 alin.6 lit.a din Legea nr.302/2004, va dispune transferarea condamnatului în vederea 
executării într-un penitenciar din România a pedepsei de 6 ani şi 6 luni închisoare aplicată de instanţa 
statului emitent, pentru săvârşirea infracţiunilor de tentativă de omor şi vătămare corporală gravă, prevăzute 
de art.233 combinat cu art.49 şi art.219 alin.1 lit.a din Codul penal norvegian, având corespondent în 
dispoziţiile art.32 raportat la art.188 alin.1 şi art.193 alin.2 din Codul penal, cu aplicarea art.38 alin.1 şi 
art.5 alin.1 Cod penal. 
 

Art. 151, art. 154 din Legea nr.302/2004 

 
La data de 14.03.2014 a fost înregistrată pe rolul Curţii de Apel Constanţa sub 

nr.181/36/2014 sesizarea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa, prin care, în temeiul 
art.153-158 din Legea nr.302/2004, privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală, 
modificată şi completată prin Legea nr.300/2013, s-a solicitat transferul condamnatului [...] în 
vederea executării într-un penitenciar din România a pedepsei 6 ani şi 6 luni închisoare, aplicată prin 
Hotărârea nr.13 - 067101 MED - OTIR/04 pronunţată la data de 30.08.2013 de Tribunalul Municipal 
din Oslo, Regatul Norvegiei, rămasă definitivă la 14.01.2014, pentru săvârşirea infracţiunilor de 
tentativă la omor, prevăzută de art.233 combinat cu art.49 din Codul penal norvegian şi vătămare 
corporală gravă, prevăzută de art.219 alin.1 lit.a din Codul penal norvegian. 

Sub aspectul situaţiei de fapt, s-a reţinut că în perioada decembrie 2011 - martie 2012, în 
Oslo, condamnatul [...] a ameninţat-o şi a exercitat violenţe împotriva numitei [...], maltratând-o, iar 
la data de 29.07.2012 acesta, în Oslo, a încercat să o ucidă pe numita [...], înjunghiind-o de mai multe 
ori cu o foarfece, provocându-i mai multe leziuni, precum fracturi adânci în scheletul facial, afectarea 
splinei şi a rinichiului care, în lipsa asistenţei medicale, ar fi putut să conducă la moartea victimei. 

În acest context, s-a solicitat a se luat act de faptul că infracţiunile comise de persoana 
condamnată sunt prevăzute în art.193 alin.2 din Codul penal român, sub denumirea de lovire sau alte 
violenţe, respectiv art.32 alin.1 combinat cu art.188 alin.1 din Codul penal român, sub denumirea de 
tentativă la infracţiunea de omor, faţă de acestea fiind aplicabile dispoziţiile art.38 alin.1 şi art.5 
alin.1 din Codul penal. 
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S-a arătat că pedeapsa prevăzută de lege în aceste situaţii este de până la 10 ani închisoare, 
maximul pedepsei putând fi sporit cu cel mult 1/3 din totalul pedepselor aplicate, astfel încât în cauză 
urmează a se face aplicarea dispoziţiilor legale mai sus menţionate.  

Din verificările efectuate a rezultat că persoana condamnată nu figurează ca fiind cercetat în 
vreo cauză penală pe teritoriul României, şi-a dat consimţământul în vederea transferării într-un 
penitenciar din România, iar autorităţile judiciare norvegiene şi-au exprimat acordul cu privire la 
transferarea acestuia. 

În motivarea sesizării, s-a arătat şi faptul că în prezent persoana condamnată se află în 
Penitenciarul Ullersmo din Regatul Norvegiei, între cele două ţări fiind aplicabile dispoziţiile 
Tratatului privind transferarea persoanelor condamnate, semnat la Oslo la data de 20.09.2010, 
ratificat de România prin Legea nr.296/2011. 

Sesizării Ministerului Public i-au fost ataşate adresa Ministerului Justiţiei nr.16423/2014/13/c 
din 27.02.2014, copia certificată a Hotărârii nr.13-067101MED-OTIR/04 pronunţată la data de 
30.08.2013 de Tribunalul Municipal din Oslo, rămasă definitivă la data de 14.01.2014, certificatul 
emis la data de 31.01.2014 de către Direcţia Generală a Penitenciarelor Norvegiene privind stadiul 
executării pedepsei, consimţământul persoanei condamnate în vederea transferării, copia cărţii de 
identitate a persoanei condamnate, fişa de evidenţă pentru CNP – [...], fişa de paşaport pentru CNP – 
[...], copia dispoziţiilor legale străine aplicabile în cauză, certificatul de legislaţie român, aplicabil în 
cauză, procesul-verbal privind verificările referitoare la cercetarea persoanei condamnate pe teritoriul 
României şi cazierul persoanei condamnate. 

Analizând actele şi lucrările dosarului, Curtea reţine următoarele: 
Potrivit art.150 din Legea nr.302/2004, modificată şi completată prin Legea nr.300/2013, 

hotărârile judecătoreşti pronunţate de instanţele altor state membre ale Uniunii Europene se recunosc 
şi se execută pe teritoriul României în baza principiului încrederii reciproce şi în conformitate cu 
dispoziţiile capitolului II din lege, dacă sunt de natură să producă juridice potrivit legii penale 
române şi nu contravin ordinii publice a statului român. 

Deşi aceste dispoziţii, alături cele cuprinse în art.151-152 şi art.153-158 din lege se aplică în 
relaţia cu statele membre ale Uniunii Europene, în concretizarea Deciziei-cadru nr.2008/909/JAI a 
Consiliului din 27 noiembrie 2008, privind aplicarea principiului recunoaşterii reciproce în cazul 
hotărârilor judecătoreşti în materie penală care impun pedepse sau măsuri privative de libertate în 
scopul executării lor în Uniunea Europeană, ele se aplică şi în relaţia cu statele cu care România a 
încheiat un tratat ce conţine dispoziţii similare deciziei-cadru, Tratatul privind transferarea 
persoanelor condamnate, încheiat cu Regatul Norvegiei la data de 20.09.2010 şi ratificat de România 
prin Legea nr.296/2011, putând fi considerat astfel, potrivit prevederilor art.141 alin.2 din Legea 
nr.302/2004, privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală. 

Potrivit art.155 alin.1 din Legea nr.302/2004, privind cooperarea judiciară internaţională în 
materie penală, „Instanţa română recunoaşte şi pune în executare hotărârea judecătorească transmisă 
de statul emitent, dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii:  

a) hotărârea este definitivă şi executorie; 
b) fapta pentru care s-a aplicat pedeapsa ar fi constituit, în cazul în care ar fi fost săvârşită pe 

teritoriul României, o infracţiune şi autorul ar fi fost sancţionabil. În cazul în care pedeapsa a fost 
aplicată pentru mai multe infracţiuni, verificarea condiţiei se face pentru fiecare infracţiune în parte;  

c) persoana condamnată are cetăţenie română;  
d) persoana condamnată este de acord să execute pedeapsa în România. Consimţământul nu 

este necesar atunci când persoana condamnată este cetăţean român şi trăieşte pe teritoriul României 
sau, deşi nu trăieşte pe teritoriul României, va fi expulzată in România. Dacă este necesar, în raport 
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cu vârsta ori cu starea fizică sau mintală a persoanei condamnate, consimţământul poate fi dat de 
reprezentantul acesteia;  

e) nu este incident vreunul din motivele de nerecunoaştere şi neexecutare prevăzute la 
art.151”. 

În situaţia analizată, ambele infracţiuni pentru care s-a dispus condamnarea sunt prevăzute de 
Codul penal român, prin dispoziţiile art.193 alin.2, sub denumirea de lovire sau alte violenţe, 
respectiv art.32 alin.1 combinat cu art.188 alin.1, sub denumirea de tentativă la infracţiunea de omor, 
cu aplicarea art.38 alin.1 Cod penal şi art.5 alin.1 Cod penal. 

De asemenea, pedepsele aplicate condamnatului corespund cu natura şi durata pedepsei 
prevăzute de legea română, astfel încât ele nu impun o adaptare din partea instanţei naţionale, potrivit 
art.154 alin.6 lit.b şi alin.8 din Legea nr.302/2004, infracţiunea prevăzută de art.193 alin.2 Cod penal 
fiind pedepsită cu închisoarea de la 6 luni la 5 ani sau cu amendă, iar infracţiunea prevăzută de art.32 
raportat la art.188 alin.1 Cod penal cu închisoare de la 5 la 10 ani şi interzicerea unor drepturi.  

Drept urmare, pedepsele evaluate în mod separat în cuprinsul hotărârii străine de 
condamnare, alături de pedeapsa globală 6 ani şi 6 luni închisoare, stabilită potrivit legislaţiei 
norvegiene, corespund limitelor de pedeapsă prevăzute de legea română, determinate potrivit art.154 
alin.8 lit.b din Legea nr.302/2004. 

Totodată, instanţa reţine că persoana condamnată are cetăţenie română şi este de acord să 
execute pedeapsa în România, în cauză nefiind incident nici unul dintre motivele de nerecunoaştere 
şi neexecutare prevăzute de art.151 din lege, statul emitent fiind de acord cu transferarea 
condamnatului. 

În lumina considerentelor mai sus arătate, instanţa va admite sesizarea Parchetului de pe 
lângă Curtea de Apel Constanţa, astfel că, în baza art.154 din Legea nr.302/2004, privind cooperarea 
judiciară internaţională în materie penală, urmează a recunoaşte Hotărârea nr.13 – 067101MED – 
OTIR/04 pronunţată la data de 30.08.2013 de Tribunalul Municipal din Oslo, Regatul Norvegiei, 
rămasă definitivă la data de 14.01.2014, privind pe condamnatul [...]. 

În baza art.154 alin.6 lit.a din Legea nr.302/2004, va dispune transferarea condamnatului în 
vederea executării într-un penitenciar din România a pedepsei de 6 ani şi 6 luni închisoare aplicată de 
instanţa statului emitent, pentru săvârşirea infracţiunilor de tentativă de omor şi vătămare corporală 
gravă, prevăzute de art.233 combinat cu art.49 şi art.219 alin.1 lit.a din Codul penal norvegian, având 
corespondent în dispoziţiile art.32 raportat la art.188 alin.1 şi art.193 alin.2 din Codul penal, cu 
aplicarea art.38 alin.1 şi art.5 alin.1 Cod penal. 

Având în vedere că procedura de recunoaştere implică luarea în considerare a numărului de 
zile considerate ca executate prin reţinere şi arest preventiv care, potrivit legislaţiei norvegiene, este 
superior numărului de zile efectiv executate şi care s-ar fi putut deduce potrivit legii române, Curtea, 
în baza art.72 din Codul penal, va deduce din pedeapsa aplicată condamnatului a unui număr de 537 
de zile executate prin reţinere şi arestare preventivă, începând cu data de 29.07.2012 până la data de 
14.01.2014, cea a rămânerii definitive a hotărârii de condamnare, precum şi a perioadei executate cu 
începere de la data de 15.01.2014 la zi.   

În baza art.154 alin.12 din Legea nr.302/2004, va dispune emiterea pe numele condamnatului 
a mandatului de executare a pedepsei de 6 ani şi 6 luni închisoare, la rămânerea definitivă a sentinţei 
penale de recunoaştere.     

Va dispune comunicarea hotărârii definitive de recunoaştere şi a unui exemplar al mandatului 
de executare a pedepsei închisorii autorităţilor prevăzute art.154 alin.12 din Legea nr.302/2004. 

În baza art.275 alin.3 Cod procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de stat vor rămâne 
în sarcina acestuia. 

Sentinţa penală nr. 65/P/04.04.2014 
Judecător redactor Ciprian Coadă 
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          15. Cerere de transfer formulată de o persoană deținută intr-o instituție de 
corecție din Statele Unite ale Americii pentru executarea pedepsei într-un 
penitenciar din România. 

 
Având în vedere că pedeapsa închisorii urmează a fi executată de către condamnat pe teritoriul 

României, Curtea va adapta regimul de executarea al pedepsei potrivit legii de executare a pedepselor 
privative de libertate pe teritoriul României, respectiv Legea nr. 254/2013, în sensul că va înlătura interdicţia 
de eliberare sub supraveghere, condamnatul putând beneficia de dispoziţiile privind liberarea condiţionată în 
cazul îndeplinirii condiţiilor prev. de art.95 din Legea nr. 254/2013 cu referire la art.100 cod penal în cazul 
pedepsei închisorii.  

Se constată că, dispunând astfel, nu se agravează situaţia condamnatului, acesta putând beneficia de 
liberare condiţionată înainte de executarea în întregime a pedepsei închisorii, fiind îndeplinite astfel şi 
condiţiile prev. de art.135 alin.8 lit.a) din Legea nr.302/2004: „Pedeapsa stabilită de instanţa română, 
potrivit alin. (7), trebuie să corespundă, pe cât posibil, din punctul de vedere al naturii sau duratei, cu cea 
aplicată de statul emitent şi nu va agrava situaţia persoanei condamnate. Pedeapsa aplicată în statul emitent 
nu poate fi convertită într-o pedeapsă pecuniară”. 

 
Art.2 pct.1,2 din Convenţia europeană asupra transferării  

persoanelor condamnate din 21.03.1983,  
Legea nr.76/1996 

Art.135 alin.8 lit.a), art 136 alin.1, 2 din Legea nr.302/2004 
 

1. Obiectul cauzei 
Constată că la data de 17.03.2014 Curtea de Apel Constanţa a fost sesizată prin adresa 

nr.134/II/5/2014 a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa cu solicitarea privind transferul 
numitului [...] într-un penitenciar din România în vederea executării pedepsei de 33 luni închisoare, 
fără eliberare sub supraveghere, pronunţată de autorităţile judiciare din S.U.A. prin  Hotărârea nr. 
91782-279 pronunţată de Tribunalul Districtual Connecticut – S.U.A. în dosar nr. 3:12CR00050-1 
(JCH). 
 

2. Dispoziţiile legale incidente 
Curtea constată că transferarea persoanelor condamnate este o formă de cooperare 

internaţională ce are la bază în primul rând raţiuni umanitare şi ca obiectiv facilitarea reintegrării 
sociale a condamnaţilor, care este mult mai uşor de realizat în ţara de origine. 

Având în vedere că Statele Unite ale Americii (S.U.A.) nu este stat membru al Uniunii 
Europene, ci stat terţ faţă de U.E., Curtea constată că în cauză sunt incidentele dispoziţiile Legii 
nr.302/2004 republicată privind cooperarea judiciară în materie penală din cuprinsul Capitolului II - 
Secţiunea 1 privind „Transferarea persoanelor condamnate, deţinute în state terţe, în vederea 
executării pedepsei sau a măsurii privative de libertate într-un penitenciar sau unitate sanitară din 
România”, respectiv dispoziţiile prevăzute în art.134, art.135 şi art.136. 
 Curtea reţine că sunt incidentele şi prev. art.2 pct.1,2 din Convenţia europeană asupra 
transferării persoanelor condamnate, adoptată la Strasbourg la 21.03.1983, Convenţie la care sunt 
membre şi state nemembre ale Consiliului Europei, printre care şi S.U.A., Convenţie care a fost 
ratificată de către România prin Legea nr.76/1996. 
 

3.  Verificarea competenţei instanţei 
Competenţa de soluţionare a sesizării privind recunoaşterea şi executarea hotărârii 

judecătoreşti străine pronunţată într-un stat terţ faţă de U.E. revine, potrivit art.134 alin.1 din Legea 
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nr.302/2004 republicată, Curţii de Apel în a cărei circumscripţie teritorială domiciliază persoana 
condamnată. 

Curtea reţine că condamnatul [...] figurează cu ultimul domiciliu în Mun. Constanţa, … 
(astfel cum reiese din copia de pe cazierul judiciar) şi prin urmare competenţa de soluţionare a 
prezentei cauzei revine Curţii de Apel Constanţa.   
 

4.  Hotărârea judecătorească străină  
 Prin Hotărârea nr. 91782-279 pronunţată de Tribunalul Districtual Connecticut – S.U.A. în 
dosar nr. 3:12CR00050-1 (JCH) cetăţean român [...] (fost [...]) a fost condamnat la pedeapsa de 33 
luni închisoare fără eliberare sub supraveghere pentru săvârşirea infracţiunii de asociere pentru 
comiterea de fraudă bancară, prev. de titlul 18, secţiunea 1349 din Codul penal al S.U.A., obligându-l 
şi la plata sumei de 100.000 USD, din care condamnatul a achitat 75.000 USD. 

În fapt, s-a reţinut că condamnatul [...] (fost [...]) era membru al unei bande de skimming de 
la automate bancare, implicată în amplasarea şi recuperarea de dispozitive de skimming la sediile 
unor bănci din Connecticut şi New York. 

Condamnatul [...] (fost [...]) împreună cu alte persoane au plănuit şi pus în practică o schemă 
de fraudare a mai multor instituţii financiare, prin amplasarea acestor dispozitive de skimming, prin 
care, fără ştirea clienţilor, se capturau toate datele codificate din benzile magnetice ale card-urilor, 
care apoi erau utilizate pentru realizarea unor dispozitive de acces neautorizate şi se retrăgeau astfel 
sume de bani din conturile bancare compromise. 

În luna octombrie 2011 au fost comise patru acte de skimming de la automate aparţinând 
băncii J.P. Morgan Chase Bank, prejudiciul cauzat acestei bănci fiind de 75.744,19 USD. 

 Condamnatul [...] (fost [...]) şi-a recunoscut vinovăţia pentru acuzaţia de asociere în vederea 
săvârşirii de fraudă bancară. 

 
5. Verificarea condiţiilor privind recunoaşterea şi executarea hotărârii judecătoreşti 

străine   
Potrivit art.135 alin.3 din Legea nr.302/2004 republicată - „obiectul procedurii de 

recunoaştere a hotărârii judecătoreşti străine îl constituie verificarea condiţiilor prevăzute la art.136”. 
Potrivit art.136 alin.(1) din Legea nr.302/2004 „o hotărâre judecătorească străină poate fi 

recunoscută în România dacă este de natură să producă efecte juridice potrivit legii penale române 
şi sunt îndeplinite următoarele condiţii: 
     a) hotărârea este definitivă şi executorie; 
     b) fapta pentru care s-a aplicat pedeapsa ar fi constituit, în cazul în care ar fi fost săvârşită 
pe teritoriul României, o infracţiune. În cazul în care pedeapsa a fost aplicată pentru mai multe 
infracţiuni, verificarea condiţiei se face pentru fiecare infracţiune în parte; 
     c) persoana condamnată a consimţit la executarea pedepsei în România, în afară de cazul în 
care aceasta, după executarea pedepsei, ar fi expulzată în România. Dacă este necesar, în raport cu 
vârsta ori cu starea fizică sau mintală a persoanei condamnate, consimţământul poate fi dat de 
reprezentantul acesteia; 
     d) nu este incident vreunul din motivele de nerecunoaştere şi neexecutare prevăzute la alin. 
(2). În cazul în care este incident vreunul din motivele prevăzute la alin. (2), instanţa poate dispune 
recunoaşterea numai dacă există convingerea că executarea pedepsei în România ar contribui 
semnificativ la reintegrarea socială a persoanei condamnate; 
     e) executarea în România a pedepsei detenţiunii pe viaţă sau a închisorii ori a măsurii 
privative de libertate este de natură să faciliteze reintegrarea socială a persoanei condamnate”. 
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Curtea constată că în prezenta cauză sunt îndeplinite condiţiile menţionate mai sus, pentru 
următoarele: 

a)  Hotărârea nr. 91782-279 pronunţată de Tribunalul Districtual Connecticut – S.U.A. în 
dosar nr. 3:12CR00050-1 (JCH) este definitivă şi executorie, astfel cum reiese din rezumatul 
certificat al cauzei şi din înscrisul privind administrarea pedepsei; 

b)   Fapta comisă de către condamnatul [...] (fost [...]) pe teritoriul S.U.A., pentru care a fost 
condamnat prin hotărârea menţionată mai sus, ar fi constituit infracţiune şi dacă ar fi fost săvârşită pe 
teritoriul României, fiind incriminată în: 

- infracţiunea de constituire a unui grup infracţional organizat prev. de art.367 cod penal cu 
aplicarea art.5 alin.1 cod penal, 

- infracţiunea de deţinere a dispozitivelor artizanale montate la automate bancare prev. de 
art.365 alin.2 cod penal cu aplicarea art.5 alin.1 cod penal, 

- infracţiunea de acces ilegal la un sistem informatic prev. de art.360 alin.1,2,3 cod penal, 
- infracţiunea de efectuare de operaţiuni financiare în mod fraudulos prev. de art.250 alin.1 

cod penal, 
toate cu aplicarea prev. art.35 alin.1 cod penal şi art.38 alin.1 cod penal privind unitatea 

infracţiunii continuate, respectiv concursul de infracţiuni;  
c) condamnatul [...] şi-a exprimat consimţământul pentru transferarea sa în România în 

vederea executării pedepsei aplicate de autorităţile judiciare din SUA; 
d) nu este incident vreunul din motivele obligatorii de nerecunoaştere şi neexecutare 

prevăzute la alin. (2) al art.136, având în vedere că: 
- recunoaşterea şi executarea pe teritoriul României a hotărârii judecătoreşti străine  nu este 

contrară principiilor fundamentale ale ordinii de drept a statului român; 
- hotărârea judecătorească nu se referă la o infracţiune de natură politică sau o infracţiune 

conexă unei infracţiuni politice ori la o infracţiune militară care nu este infracţiune de drept comun; 
- pedeapsa nu a fost aplicată pe motive de rasă, religie, sex, naţionalitate, limbă, opinii 

politice sau ideologice ori de apartenenţă la un anumit grup social; 
- [...] (fost [...]) nu a fost condamnat definitiv în România pentru aceleaşi fapte penale, astfel 

cum reiese din fişa de cazier a acestuia; 
- [...] (fost [...]) nu a fost condamnat într-un alt stat pentru aceleaşi fapte penale, astfel cum 

reiese din fişa de cazier a acestuia; 
- [...] (fost [...]) nu beneficiază în România de imunitate de jurisdicţie penală; 
- [...] (fost [...]), în vârstă de 42 ani la data comiterii faptelor, răspunde penal potrivit legii 

române, nefiind incidente prev. art.18-art.22 cod penal, respectiv art.23-art.31 cod penal, privind 
cauzele justificative, respectiv cauzele de neimputabilitate; 

- pedeapsa aplicată este de 33 luni închisoare fără eliberare sub supraveghere,  neconstând 
astfel într-o măsură care constă în asistenţă psihiatrică sau medicală care nu poate fi executată în 
România sau, după caz, prevede un tratament medical sau terapeutic care nu poate fi supravegheat în 
România, în conformitate cu sistemul naţional juridic sau de sănătate; 

- [...] (fost [...]) nu a părăsit România şi nu şi-a stabilit domiciliul într-un alt stat, iar legăturile 
sale cu statul român sunt semnificative având în vedere că fosta soţie şi cei doi copii locuiesc în Mun. 
Constanţa, potrivit rezumatului certificat al cauzei; 
  - [...] (fost [...]) nu a comis o infracţiune gravă, de natură să alarmeze societatea, sau a 
întreţinut relaţii strânse cu membri ai unor organizaţii criminale, de natură să facă îndoielnică 
reintegrarea sa socială în România; 
  - nu există indicii obiective că hotărârea judecătorească a fost dată cu încălcarea drepturilor şi 
libertăţilor fundamentele, în special că pedeapsa a fost aplicată pentru a sancţiona persoana 
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condamnată pe motive de sex, rasă, religie, origine etnică, cetăţenie, limbă, convingeri politice sau 
orientare sexuală, iar persoana condamnată nu a avut nicio posibilitate de a contesta aceste 
circumstanţe în faţa Curţii Europene a Drepturilor Omului sau a unei alte instanţe internaţionale. 
     Curtea constată că nu este incident nici vreunul din motivele facultative de nerecunoaştere şi 
neexecutare prevăzute la alin.(3) al art.136, având în vedere că: 

- [...] (fost [...]) nu este cercetat în România pentru aceeaşi faptă penală pentru care a fost 
condamnată în străinătate, din procesul - verbal încheiat la data de 19.02.2014 de către procurorul din 
cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa reieşind că din aplicaţia ECRIS GLOBAL 
PERSONS SEARCH a reieşit că numitul [...] (fost [...]) nu figurează ca fiind cercetat în vreo cauză 
penală pe teritoriul României; 

- S.U.A. nu a respins cererea formulată de condamnatul [...] (fost [...])  în temeiul art. 134 
alin. (1), din înscrisul de la fila 22 dosar reieşind că S.U.A. a aprobat cererea formulată de către acest 
condamnat privind transferarea sa în România în vederea executării pedepsei. 

e) executarea în România a pedepsei închisorii este de natură să faciliteze reintegrarea socială 
a persoanei condamnate, având în vedere că familia sa se află în România, fosta soţie şi cei doi copii 
locuind în Mun. Constanţa, potrivit rezumatului certificat al cauzei. 

Curtea mai constată că nu este incident nici vreunul din motivele obligatorii de 
nerecunoaştere şi neexecutare prevăzute la alin. (5) al art.136, având în vedere că potrivit legii penale 
române, raportat la data comiterii faptelor şi la natura infracţiunilor comise, nu se poate constata că a 
intervenit amnistia, graţierea, dezincriminarea faptei, sau vreun alt caz prevăzute de lege care înlătură 
răspunderea penală sau care înlătură executarea pedepsei. 
 

6.  Recunoaşterea şi executarea hotărârii judecătoreşti străine 
Constatându-se îndeplinite condiţiile prev. de art.136 din Legea nr.302/2004 republicată, 

Curtea urmează a pronunţa una dintre soluţiile prevăzute de art.135 alin.6 lit.a), b), alin.7 din Legea 
nr.302/2004 republicată: 
a) recunoaşterea şi executarea pedepsei aplicate de instanţa străină, 
b) în cazul în care natura sau durata pedepsei aplicate de instanţa străină nu corespunde cu natura 
sau durata pedepsei prevăzute de legea penală română pentru infracţiuni similare: 

(i) adaptează pedeapsa privativă de libertate aplicată de instanţa străină; 
(ii) stabileşte şi aplică pedeapsa pentru infracţiunea săvârşită.    
Curtea constată că pedeapsa de 33 luni închisoare fără eliberare sub supraveghere 

aplicată condamnatului [...] (fost [...])  prin Hotărârea nr. 91782-279 pronunţată de Tribunalul 
Districtual Connecticut – S.U.A. în dosar nr. 3:12CR00050-1 (JCH) nu corespunde sub aspectul 
regimului de executare al pedepsei închisorii (respectiv eliberare sub supraveghere) cu regimul 
de executare pe teritoriul României al pedepsei închisorii prev. de Legea nr.254/2013 privind 
privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele 
judiciare în cursul procesului penal (în vigoare de la 01.02.2014) care prevede în art.95 că 
“Persoana condamnată poate fi liberată condiţionat înainte de executarea în întregime a 
pedepsei privative de libertate, dacă îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 99 sau, după caz, 
la art. 100 din Codul penal. 

Prin urmare, Curtea constată că pentru toate pedepsele constând în închisoare în regim de 
detenţie care se execută pe teritoriul României este posibilă liberarea condiţionată înainte de 
executarea în întregime a pedepsei, neexistând modalitatea de executare a pedepsei închisorii fără 
eliberare sub supraveghere prevăzută în legislaţia S.U.A. 

În consecinţă, Curtea constată că sunt aplicabile prev. art.135 alin.7 lit.a) rap. la art.136 alin.6  
lit.b) pct.(i) din Legea nr.302/2004 republicată: 
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„În cazul prevăzut la alin. (6) lit. b) pct. (i), instanţa de judecată adaptează pedeapsa 
aplicată de instanţa străină, atunci când: 
  a) natura acesteia nu corespunde, sub aspectul denumirii sau al regimului, cu pedepsele 
reglementate de legea penală română”    

Având în vedere că pedeapsa închisorii urmează a fi executată de către condamnatul [...] (fost 
[...]) pe teritoriul României, Curtea va adapta regimul de executarea al pedepsei potrivit legii de 
executare a pedepselor privative de libertate pe teritoriul României, respectiv Legea nr. 254/2013, 
în sensul că va înlătura interdicţia de eliberare sub supraveghere, condamnatul [...] (fost [...]) 
putând beneficia de dispoziţiile privind liberarea condiţionată în cazul îndeplinirii condiţiilor prev. de 
art.95 din Legea nr. 254/2013 cu referire la art.100 cod penal în cazul pedepsei închisorii.  

Curtea constată că, dispunând astfel, nu se agravează situaţia condamnatului [...] (fost [...]), 
acesta putând beneficia de liberare condiţionată înainte de executarea în întregime a pedepsei 
închisorii, fiind îndeplinite astfel şi condiţiile prev. de art.135 alin.8 lit.a) din Legea nr.302/2004: 
„Pedeapsa stabilită de instanţa română, potrivit alin. (7), trebuie să corespundă, pe cât posibil, din 
punctul de vedere al naturii sau duratei, cu cea aplicată de statul emitent şi nu va agrava situaţia 
persoanei condamnate. Pedeapsa aplicată în statul emitent nu poate fi convertită într-o pedeapsă 
pecuniară”. 

Faţă de ansamblul considerentelor expuse, în baza art.135 alin.6 lit.b) pct.i) rap. la art.135 
alin.7 lit.a), alin.8 din Legea nr.302/2004 republicată cu referire la art.2 pct.1,2 din Legea nr.76/1996, 
Curtea va adapta pedeapsa aplicată condamnatului [...] (fost [...]) prin Hotărârea nr. 91782-279 
pronunţată de Tribunalul Districtual Connecticut – S.U.A. în dosar nr. 3:12CR00050-1 (JCH) din 33 
luni închisoare fără eliberare sub supraveghere în pedeapsa de 33 luni închisoare. 

 Curtea va dispune executarea pe teritoriul României a pedepsei de 33 luni închisoare aplicată 
condamnatului [...]. 

Se va deduce din durata pedepsei perioada executată în penitenciar de 216 zile şi de la 
16.11.2012 la zi, astfel cum reiese din datele menţionate în înscrisul privind administrarea pedepsei. 

Curtea nu va scădea din durata pedepsei şi perioada de 54 zile dobândite pentru bună 
purtare având în vedere că în anexa certificată la rezultatul cauzei întocmit de către Departamentul 
de Justiţie al SUA, Divizia penală - Biroul Executări Penale – Unitatea Transferări Internaţionale de 
Deţinuţi, se menţionează în mod expres că dacă deţinutul [...] este transferat, acesta nu va obţine 
credit pentru bună purtare iar „calculul pedepsei se face potrivit legilor statului de executare”, 
data preconizată pentru punerea în libertate a acestui deţinut aplicându-se numai „dacă deţinutul 
rămâne în Statele Unite”.  

Constatând existenţa consimţământului condamnatului [...]  pentru transferarea sa în România 
în vederea executării pedepsei aplicate de autorităţile judiciare din SUA şi fiind îndeplinite condiţiile 
prev. de art.136 alin.1 din Legea nr.302/2004 republicată pentru recunoaşterea şi executarea hotărârii 
judecătoreşti străine şi neexistând vreunul dintre cazurile obligatorii sau facultative de 
nerecunoaştere şi neexecutare a hotărârii judecătoreşti străine prev. de art.136 alin.2, respectiv 
art.136 alin.3 din Legea nr.302/2004 republicată, Curtea va dispune transferarea persoanei 
condamnate [...] (fost [...])  din locul de deţinere de pe teritoriul S.U.A. într-un penitenciar din 
România pentru executarea pedepsei aplicată condamnatului în SUA, astfel cum a fost adaptată prin 
prezenta hotărâre.  

În baza art.135 alin.12 din Legea nr.302/2004 republicată, Curtea va dispune emiterea 
mandatului de executare a pedepsei închisorii, punerea în executare urmând a se face potrivit 
dispoziţiilor codului de procedură penală. 
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Hotărârea definitivă şi mandatul de executare al pedepsei închisorii se va comunica direcţiei 
de specialitate din cadrul Ministerului Justiţiei, potrivit art.135 alin.12 din Legea nr.302/2004 
republicată. 

Transferul condamnatului [...] se va realiza de Centrul de Cooperare Poliţienească 
Internaţională din cadrul IGPR. 

În baza art.275 alin.3 cod procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de stat vor rămâne 
în sarcina acestuia. 

Încheierea penală nr. 22/P/04.04.2014 
Judecător redactor Dan  Iulian Năstase 

 

 
          16. Cerere de punere în executare a sancțiunilor pecuniare formulată de 
Direcția Drept Internațional – Serviciul Cooperare Judiciară Internațională în 
materie penală. Competența soluționării contestației formulate împotriva unei 
hotărâri pronunțate în primă instanță aparține instanței ierarhic superioare 
aceleia care s-a pronunțat pe fond. 

 
Potrivit  prevederilor art. 240 din Legea nr. 302/2004, în referire la art. 243 alin. 1 din Legea nr. 

302/2004 modificată şi completată, procedura recunoaşterii şi executării unei hotărâri străine prin care s-a 
aplicat o pedeapsă pecuniară, este guvernată de legea română. 

Potrivit prevederilor art. 4251 alin. 5 Cod procedură penală, contestaţia împotriva unei hotărâri 
pronunţate în primă instanţă este de competenţa instanţei ierarhic superioare aceleia care s-a pronunţat pe 
fond. 

Drept urmare, contestaţia formulată de intimat împotriva unei hotărâri pronunţate în primă instanţă 
de Judecătoria Constanţa trebuie soluţionată de instanţa ierarhic superioară, respectiv Tribunalul Constanţa, 
motiv pentru care, în temeiul prevederilor art. 4251 alin. 5 Cod procedură penală raportat la art. 260 din 
Legea nr. 302/2004 modificată şi la art. 50 alin. 1 şi 2 Cod procedură penală, se va admite excepţia de 
necompetenţă materială  a Curţii de Apel Constanţa şi se va declina competenţa de soluţionare a contestaţiei 
ce face obiectul dosarului nr. 7102/212/2014 al Curţii de Apel Constanţa în favoarea Tribunalului Constanţa. 

 
Art. 4251 alin. 5 Cod procedură penală 

Art. 240, 243 din Legea nr. 302/2004 
 

Pronunţând sentinţa penală nr. 433 din 05.05.2014, în dosarul nr. 7102/212/2014, Judecătoria 
Constanţa a hotărât, în temeiul prevederilor art. 240 din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea 
judiciară internaţională în materie penală, recunoaşterea deciziei de impunere a sancţiunii financiare 
aplicată în dosarul cu numărul de referinţă EGS-174760435, emisă de autoritatea centrală Centraal 
Justitieel Incassobureau (denumirea  oficială Officier van Justitie), la data de 23.08.2013, definitivă 
la data de 4.10.2013, prin care intimatului  [...] i s-a aplicat sancţiunea financiară în cuantum de 102 
euro. 

Pentru a se pronunţa în sensul celor menţionate, judecătoria a reţinut următoarele; 
„Analizând înscrisurile depuse, respectiv adresa si certificatul aferent in care este menţionat 

numărul de referinţă al dosarului, respectiv EGS 174760435, in care a fost dată decizia de obligare a 
intimatului [...] la plata sumei de 102 euro, la data de 23.08.2013 şi definitivă la data de 04.10.2013 
emisă de autoritatea olandeză Centraal Justitieel Incassobureau, întrucât a depăşit cu 14 km/ora 
viteza legală maximă admisă pe autostrada  – săvârşind o contravenţie  la Legea administraţiei 
juridice pentru respectarea regulilor de circulaţie, fiind incidente dispoziţiile legale ale legislaţiei 
olandeze, respectiv articolul 2  reprezentând conduită contrară normelor de trafic rutier. 
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Art. 240 din Legea nr.302/2004 stabileşte că autorităţile judiciare romane de executare 
recunosc o hotărâre fără alte formalităţi și iau imediat toate măsurile necesare pentru executarea 
acesteia, cu excepţiile prevăzute. 

Art. 243 stabileşte că, fără a aduce atingere dispoziţiilor art. 244 din Legea nr. 302/2004, 
executarea hotărârii este guvernată de legea română in acelaşi mod ca in cazul unei pedepse 
pecuniare aplicate de o instanţă judecătorească română. Numai autorităţile române au competența de 
a decide asupra procedurilor de executare și de a stabili toate măsurile legate de aceasta, inclusiv 
motivele de încetare a executării. 

In speţă, nu există niciun motiv de nerecunoaştere și neexecutare prevăzut de art. 241 din 
Legea nr. 302/2004, astfel că în baza art. 240 din Legea nr. 302/2004 rep. privind cooperarea 
judiciară internaţională în materie penală, va recunoaşte decizia de impunere a sancţiunii financiare 
aplicata in dosarul cu nr. de referinţă EGS - 174760435 emisă de autoritatea centrală Centraal 
Justitieel Incassobureau (denumirea oficială Officier van justitie) la data de 23.08.2013, definitivă la 
data de 04.10.2013, prin care intimatului [...] i s-a aplicat sancţiunea financiară în cuantum de 102 
euro.” 

Împotriva sentinţei penale nr. 433 din 05.05.2014 a Judecătoriei Constanţa a formulat, în 
termen legal, contestaţie intimatul [...], contestaţie înaintată Curţii de Apel Constanţa şi  înregistrată  
sub nr. 7102/212/2014 din 3 iunie 2014. 

La termenul de judecată din 19.06.2014, curtea a pus în discuţie excepţia necompetenţei sale 
materiale în privinţa soluţionării contestaţiei formulate de intimatul [...] împotriva sentinţei penale nr. 
433/5.05.2044 a Judecătoriei Constanţa. 

Raportat la actele şi lucrările dosarului, în lumina excepţiei de necompetenţă invocată din 
oficiu, se reţine că, potrivit  prevederilor art. 240 din Legea nr. 302/2004, în referire la art. 243 alin. 1 
din Legea nr. 302/2004 modificată şi completată, procedura recunoaşterii şi executării unei hotărâri 
străine prin care s-a aplicat o pedeapsă pecuniară, este guvernată de legea română. 

Potrivit prevederilor art. 4251 alin. 5 Cod procedură penală, contestaţia împotriva unei 
hotărâri pronunţate în primă instanţă este de competenţa instanţei ierarhic superioare aceleia care s-a 
pronunţat pe fond. 

În speţă, sentinţa penală nr. 433 din 05.05.2014 pronunţată în dosarul nr. 7102/212/2014 
aparţine Judecătoriei Constanţa, iar instanţa ierarhic superioară acesteia este Tribunalul Constanţa, 
iar nu Curtea de Apel Constanţa. 

Drept urmare, contestaţia formulată de intimatul [...] împotriva unei hotărâri pronunţate în 
primă instanţă de Judecătoria Constanţa trebuie soluţionată de instanţa ierarhic superioară, respectiv 
Tribunalul Constanţa, motiv pentru care în temeiul prevederilor art. 4251 al. 5 Cod procedură penală 
raportat la art. 260 din Legea nr. 302/2004 modificată şi la art. 50 alin. 1 şi 2 Cod procedură penală, 
se va admite excepţia de necompetenţă materială  a Curţii de Apel Constanţa şi se va declina 
competenţa de soluţionare a contestaţiei ce face obiectul dosarului nr. 7102/212/2014 al Curţii de 
Apel Constanţa în favoarea Tribunalului Constanţa, jud. Constanţa. 

Totodată, vor fi menţinute actele şi măsurile dispuse în cauză de Curtea de Apel Constanţa. 
Decizia penală nr. 137/P/C/19.06.2014 

Judecător redactor Viorica Lungu 
 

          17. Cerere de transfer formulată de un cetăţean român, deţinut într-un 
penitenciar dintr-o ţară străină. 

 
Potrivit art.139 alin.(2) din Legea nr.302/2004 rep. şi modif., atunci când constată că statul emitent a 

transmis înscrisurile şi informaţiile prevăzute la art.132 privind recunoaşterea şi punerea în executare a 
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hotărârilor judecătoreşti străine prin care au fost aplicate sancţiuni de drept penal, Ministerul Justiţiei, prin 
direcţia de specialitate, le înaintează parchetului de pe lângă judecătoria în a cărui circumscripţie teritorială 
domiciliază persoana faţă de care s-a aplicat respectiva sancţiune sau care a fost obligată la plata 
cheltuielilor judiciare, în vederea sesizării instanţei competente. 

 
Art.134-136 din Legea nr.302/2004 

Art.139 alin.(2) din Legea nr.302/2004 
 

La data de 17.03.14, în temeiul disp. art.134-136 din Legea nr.302/2004, privind cooperarea 
judiciară internaţională în materie penală, modificată şi completată prin Legea nr.300/2013, 
Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanţa a solicitat instanţei recunoaşterea deciziei penale 
nr.25/17.01.2013 a Tribunalului Regional Ruse, pronunţată împotriva cetăţeanului român [...], în 
ceea ce priveşte pedeapsa cumulativă privind interzicerea dreptului de a desfăşura o activitate 
comercială cu produse accizabile pe o durată de doi ani, prev. de art.234 alin.2 rap. la art.37 alin.1 
din Codul penal bulgar. 

 Potrivit art.139 alin.(2) din Legea nr.302/2004 rep. şi modif., atunci când constată că statul 
emitent a transmis înscrisurile şi informaţiile prevăzute la art.132 privind recunoaşterea şi punerea în 
executare a hotărârilor judecătoreşti străine prin care au fost aplicate sancţiuni de drept penal, 
Ministerul Justiţiei, prin direcţia de specialitate, le înaintează parchetului de pe lângă judecătoria în a 
cărui circumscripţie teritorială domiciliază persoana faţă de care s-a aplicat respectiva sancţiune sau 
care a fost obligată la plata cheltuielilor judiciare, în vederea sesizării instanţei competente. 

Prin urmare, intimatul condamnat [...] fiind domiciliat pe raza municipiului Constanţa, 
înscrisurile şi informaţiile prevăzute la art.132 transmise din eroare Curţii se vor trimite Parchetului 
de pe lângă Judecătoria Constanţa pentru a sesiza instanţa competentă. 

Decizia penală nr. 70/P/C/16.04.2014 
Judecător redactor Adriana Ispas 

 
 
 

Preşedinte Secţia Penală, 
Judecător DAN IULIAN NĂSTASE 
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