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DDRREEPPTT  PPEENNAALL  
 
 

 
 

          1. Inculpat minor. Aplicarea măsurii educative neprivative de libertate a 
asistării zilnice. Vinovăție sub forma intenției directe. 
 
          Curtea constată că singura sancţiune care se poate aplica în prezentul dosar inculpatului minor este o 
măsură educativă neprivativă de libertate, raportat la prev. art.114 alin.(1) cod penal: „Faţă de minorul care, 
la data săvârşirii infracţiunii, avea vârsta cuprinsă între 14 şi 18 ani se ia o măsură educativă neprivativă de 
libertate.” 
 Curtea reţine că măsurile educative neprivative de libertate care pot fi aplicate inculpaţilor minori 
sunt cele prev. de art.115 alin.(1) pct.1 lit.a)-d) cod penal: 

„1. Măsurile educative neprivative de libertate sunt: 
     a) stagiul de formare civică; 
     b) supravegherea; 
     c) consemnarea la sfârşit de săptămână; 
     d) asistarea zilnică.” 

Art.120 Cod penal 
Art. 16 alin.(3) lit. a) Cod penal 

Art.114 alin.(1) Cod penal 
 

Constată că prin sentinţa penală nr. 3530 din data de 10.11.2014 pronunţată de Judecătoria 
Medgidia, în dosarul penal nr. 5559/256/2014, s-a hotărât: 

„În baza art. 124 Cod penal pentru infracţiunea de furt calificat prev. de prev. de art. 228 
alin. 1 - 229 alin. 1 lit. b şi d Cod penal; 

 Ia faţă de inculpatul minor [...] măsura educativă a internării într-un centru educativ 
pe o durată de 1 an cu începere de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri. 

Atrage atenţia inculpatului minor asupra dispoziţiilor art. 124 alin 3 Cod penal. 
Ia act că persoana vătămată [...] nu s-a constituit parte civilă în procesul penal. 
Admite acţiunile civile formulate de părţile civile [...], [...], Primăria mun. Medgidia, [...]. 
În baza art. 19-25 şi 397 cod pr.pen. raportat la art. 1349, art. 1357, art. 1372 cod civ.: 
Obligă pe inculpatul [...] în solidar cu părţile responsabile civilmente [...] şi [...], la plata 

despăgubirilor civile după cum urmează: 
- către partea civilă [...] suma de 1.000 lei despăgubiri materiale; 
- către partea civilă [...] suma de 610 lei despăgubiri materiale; 
- către partea civilă Primăria mun. Medgidia suma de 500 lei despăgubiri materiale; 
- către partea civilă [...] suma de 240 lei despăgubiri materiale. 
În baza art. 112 alin. 1 lit. b cod pen.  
Dispune confiscarea în folosul statului, a bunurilor ridicate de organele de poliţie din 

Poliţiei Medgidia potrivit Dovezii seria [...], din data de 19.07.2013, respectiv o şurubelniţă. 
În baza art.272 alin.1 Cod procedură penală; 
În baza art.274 alin.1 Cod procedură penală; 
Obligă inculpatul,  în solidar cu părţile responsabile civilmente [...] şi [...], către stat, la 

plata sumei de 800 lei cu titlul de cheltuieli judiciare.” 
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Pentru a se pronunţa astfel, instanţa de fond a reţinut următoarele: 
La data de 22.05.2012, persoana vătămată [...] a sesizat prin plângere Poliţia mun. Medgidia 

cu privire la faptul că în noaptea precedentă persoane necunoscute au forţat portiera stânga faţă a 
autoturismului său Dacia Logan şi au sustras din habitaclu panoul frontal detaşabil al cd player-ului 
şi un cablu de încărcător GPS, prejudiciul suferit fiind  în cuantum total de 700 de lei.     

Echipa operativă care s-a deplasat la faţa locului a constatat faptul că butucul portierei 
stânga faţă a autoturismului persoanei vătămate era distrus iar în habitaclu au fost identificate diverse 
documente răvăşite de autor. De la faţa locului au fost ridicate 6 urme papilare.  

Urmele papilare prelevate au fost implementate în baza de date AfisMorphotrak, stabilindu-
se că acestea corespund cu impresiunile papilare ale inculpatului [...]. 

Din concluziile raportului de constatare tehnico-ştiinţifică nr. 92493 din data de 24 august 
2012 întocmit de Serviciul Criminalistic Constanţa rezultă că 4 din cele 6 urme papilare prelevate cu 
prilejul investigării criminalistice a locului faptei au fost create de inculpatul [...]. Una dintre acestea 
a fost ridicată din interiorul autoturismului.   

La data de 22 iunie 2012 persoana vătămată [...] a sesizat prin plângere Poliţia mun. 
Medgidia cu privire la faptul că în noaptea precedentă persoane necunoscute au forţat portiera 
dreapta faţă a autoturismului său Dacia Logan şi au sustras din habitaclu 3 telefoane mobile şi un 
memory stick care se aflau în torpedou. 

Cercetarea locului faptei a relevat acelaşi mod de operare, respectiv forţarea încuietorii 
portierei.  

Una din urmele papilare prelevate conţinea suficiente elemente pentru identificarea 
autorului însă implementarea ei în baza de date AfisMorphotrak nu a furnizat nicio compatibilitate.  

La data de 14 septembrie 2012 persoana vătămată [...] a sesizat prin plângere Poliţia mun. 
Medgidia cu privire la faptul că în noaptea precedentă persoane necunoscute i-au sustras din 
autoturismul Dacia Logan un modulator radio-fm cu telecomandă, o lanternă şi un memory stick, 
prejudiciul suferit fiind  în cuantum total de 700 de lei.  

Cercetarea locului faptei a relevat acelaşi mod de operare, respectiv forţarea încuietorii 
portierei.  

În aceeaşi zi s-a constatat că în noaptea precedentă au fost sustrase bunuri şi din 
autoturismul de serviciu al Primarului mun Medgidia, modul de operare fiind identic (forţarea cu un 
obiect ascuţirt a butucului portierei). Din această maşină a fost sustras cricul. 

La data de 14 septembrie 2012, inculpatul a declarat că în noaptea precedentă a forţat 
sistemele de închidere ale celor două autoturisme şi a sustras monede şi gumă de mestecat dintr-unul 
şi o lanternă neagră, un stick de memorie şi un modulator cu telecomandă. Despre acestea din urmă 
inculpatul a precizat că le-a aruncat într-o grădină de pe str Silozului. Poliţiştii s-au deplasat în locul 
indicat şi au găsit bunurile sustrase de inculpat. 

Asupra inculpatului a fost identificată o şurubelniţă cu mânerul din plastic ce a fost ulterior 
introdusă în camera de corpuri delicte a Poliţiei mun Medgidia. 

La data de 25 septembrie 2012 persoana vătămată [...] a sesizat prin plângere Poliţia mun 
Medgidia cu privire la faptul că în noaptea precedentă persoane necunoscute i-au sustras din 
autoturismul Dacia acumulatorul, prejudiciul suferit fiind  în cuantum de 240 de lei.  

Din declaraţiile acestei persoane vătămate a rezultat că în dimineaţa zilei de 25 septembrie 
2012 a găsit portiera dreapta faţă şi capota maşinii deschise. În cursul aceleiaşi zile, persoana 
vătămată a fost informată de o rudă ([...]) că numitul [...] l-a observat dimineaţa pe inculpat 
transportând într-un sac un acumulator auto.  

Martorul [...] a aflat dintr-o discuţie purtată cu numitul [...] că autorul furtului este [...]. 
Acesta i-ar fi propus lui [...] să-l însoţească la săvârşirea furtului. 
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Fiind audiat cu privire la faptele mai sus expuse, inculpatul [...] a recunoscut ă săvârşirea 
acestora.  

Din raportul de expertiză medico-legală psihiatrică nr. [...]/08.02.2013 întocmit de Serviciul 
Judeţean de Medicină Legală Constanţa rezultă că inculpatul [...] a avut discernământ în raport cu 
fiecare din faptele cercetate.  

Împotriva acestei sentinţe a declarat apel Parchetul de pe lângă Judecătoria Medgidia. 
În dezvoltarea motivelor de apel ale Parchetului de pe lângă Judecătoria Medgidia s-a 

solicitat admiterea apelului declarat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Medgidia în favoarea 
inculpatului [...], urmând a se avea în vedere, pe de o parte, faptul că instanţa de fond nu a reţinut 
dispoziţiile art. 396 al. 10 Cod procedură penală iar pe de altă parte, faptul că potrivit  dispoziţiilor 
art. 114 Cod penal, nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege pentru a se dispune o măsură  
educativă privativă de libertate, în raport de limita de pedeapsă; în consecinţă, s-a solicitat aplicarea 
unei măsuri educative neprivative de libertate faţă de inculpat, respectiv măsura educativă a asistării 
prevăzută de art. 120 Cod penal în condiţiile în care acesta se află la primul conflict cu legea penală, 
iar limita maximă de pedeapsă pentru infracţiunile reţinute în sarcina inculpatului  nu este de 7 ani 
sau mai mare. 

La termenul din data 12.03.2015, inculpatul [...] nu s-a prezentat în faţa Curţii, deşi a fost 
legal citat. În apel nu s-au administrat mijloace de probă noi. 

Examinând sentinţa apelată în raport de motivele de apel şi de actele şi lucrările 
dosarului, Curtea constată că apelul formulat în cauză de către Parchetul de pe lângă Judecătoria 
Medgidia este fondat, pentru următoarele: 

Prima instanţă a reţinut corect starea de fapt şi a făcut o analiză temeinică a probelor 
administrate în cauză, reţinând vinovăţia inculpatului [...] sub forma intenţiei directe prev. de art. 16 
alin.(3) lit. a) cod penal. 

În acest sens, Curtea are în vedere mijloacele de probă administrate în cauză.  
Curtea mai reţine, în acelaşi sens, că la termenul de judecată din data de 27.10.2014 din faţa 

instanţei de fond inculpatul a precizat personal că recunoaşte în totalitate faptele astfel cum au fost 
reţinute în sarcina lui prin rechizitoriu. 

Curtea constată de altfel că motivele de apel invocate de către Parchetul de pe lângă 
Judecătoria Constanţa nu vizează modalitatea de reţinere a stării de fapt de către prima instanţă, ci 
doar nereţinerea prev. art.396 alin.10 cod procedură penală şi natura sancţiunii aplicate inculpatului 
minor. 

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

Astfel, fapta inculpatului [...] care: 
- în noaptea de 21/22 mai 2012, prin efracţie (distrugerea sistemului de închidere), a sustras bunuri 

(panoul frontal al radio cd-ului şi un cablu) din autoturismul Dacia Logan cu nr. de înmatriculare 
[...],  

- în noaptea de 21/22 iunie 2012, prin efracţie (distrugerea sistemului de închidere), a sustras bunuri 
(3 telefoane mobile şi un memory stick) din autoturismul Dacia Logan cu nr. de înmatriculare [...],  

- în noaptea de 13/14 septembrie 2012, prin efracţie (distrugerea sistemului de închidere), a sustras 
bunuri (modulator radio-fm, memory stick şi o lanternă) din autoturismul Dacia Logan cu nr. de 
înmatriculare [...],  

- în noaptea de 13/14 septembrie 2012, prin efracţie (distrugerea sistemului de închidere), a sustras 
bunuri (monede, gumă de mestecat şi un cric) din autoturismul Dacia Logan cu nr. de înmatriculare 
[...],  



 
 

6

- în noaptea de 24/25 septembrie 2012, prin efracţie (distrugerea sistemului de închidere), a sustras 
acumulator autoturismului Dacia cu nr. de înmatriculare [...],   

întruneste elementele constitutive a cinci infracţiuni de furt calificat prev. de prev. de art. 228 alin. 1 - 
229 alin. 1 lit. b şi d Cod penal. 

În ceea ce priveşte sancţiunea penală aplicată, Curtea constată că în mod nelegal instanţa de 
fond a aplicat inculpatului minor [...] măsura educativă prev. de art.124 cod penal a internării într-un 
centru educativ pe o durată de 1 an. 

În acest sens, Curtea reţine că măsura educativă prev. de art.124 cod penal constând în 
internarea într-un centru educativ constituie o măsură educativă privativă de libertate, fiind prev. de 
art.115 alin.(1) pct.2 lit.a) cod penal. 

Curtea mai reţine că faţă de un inculpat minor la data săvârşirii faptei se poate lua o măsură 
educativă de libertate doar în cazurile prevăzute expres şi limitativ de art.114 alin.(2) lit.a),b) cod 
penal:  

„ a) dacă a mai săvârşit o infracţiune, pentru care i s-a aplicat o măsură educativă ce a fost 
executată ori a cărei executare a început înainte de comiterea infracţiunii pentru care este judecat; 

b) atunci când pedeapsa prevăzută de lege pentru infracţiunea săvârşită este închisoarea de 7 
ani sau mai mare ori detenţiunea pe viaţă.” 
 Examinând actele şi lucrările dosarului, Curtea constată că inculpatul minor [...] nu se află în 
nici unul dintre cazurile prev. de art.114 alin.(2) lit.a),b) cod penal, având în vedere că: 
- din fişa de cazier judiciar nu reiese că acest inculpat a mai săvârşit o infracţiune, pentru care i s-a 

aplicat o măsură educativă ce a fost executată ori a cărei executare a început înainte de comiterea 
infracţiunii pentru care este judecat; 

- pedeapsa prevăzută de lege pentru infracţiunea de furt calificat prev. de prev. de art. 228 alin. 1 - 
229 alin. 1 lit. b şi d Cod penal (pentru care este cercetat inculpatul în prezentul dosar) este 
închisoare de la 1 an la 5 ani, nefiind depăşită astfel limita de 7 ani închisoare prev. de de art.114 
alin.(2) lit.b) cod penal.  

          În consecinţă, Curtea constată că singura sancţiune care se poate aplica în prezentul dosar 
inculpatului minor [...] este o măsură educativă neprivativă de libertate, raportat la prev. art.114 
alin.(1) cod penal: „Faţă de minorul care, la data săvârşirii infracţiunii, avea vârsta cuprinsă între 14 
şi 18 ani se ia o măsură educativă neprivativă de libertate.” 
 Curtea reţine că măsurile educative neprivative de libertate care pot fi aplicate inculpaţilor 
minori sunt cele prev. de art.115 alin.(1) pct.1 lit.a)-d) cod penal: 
„1. Măsurile educative neprivative de libertate sunt: 
    a) stagiul de formare civică; 
    b) supravegherea; 
    c) consemnarea la sfârşit de săptămână; 
    d) asistarea zilnică.” 
 Având în vedere regimul măsurilor neprivative de libertate, astfel cum sunt reglementate în 
Cap. II din Titlul IV din codul penal, raportat şi la concluziile Referatului de evaluare a inculpatului 
întocmit de către Serviciul de Probaţiune Constanţa, prin care s-a reţinut că „resursele familiale 
necesare supravegherii inculpatului sunt extrem de limitate” având în vedere că familia inculpatului 
se află în Spania, Curtea va aplica inculpatului minor [...] măsura educativă neprivativă de libertate a 
asistării zilnice prev. de art.120 cod penal, astfel asigurându-se o supraveghere mai strictă a 
inculpatului minor de către Serviciul de Probaţiune Constanţa. 
 Curtea constată că nu este întemeiat motivul de apel invocat cu privire la nereţinerea prev. 
art.396 alin.10 cod procedură penală. 
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 În acest sens, Curtea constată că dispoziiţe art.396 alin.10 cod procedură penală prevăd 
reducerea limitelor de pedeapsă cu 1/3 în cazul pedepsei închisorii şi cu ¼ în cazul pedepsei amenzii. 

Prin urmare, atâta timp cât art.396 alin.10 cod procedură penală nu prevede anumite 
consecinţe în ceea ce priveşte aplicarea măsurilor educative pentru inculpaţii minori, Curtea constată 
că nu se impune reţinerea acestei dispoziţii legale. 

Faţă de ansamblul considerentelor expuse, în baza art.421 pct.2 lit.a) cod procedură penală, 
Curtea va admite apelul formulat de către Parchetul de pe lângă Judecătoria Medgidia împotriva 
sentinţei penale nr. 3530 din data de 10.11.2014 pronunţată de Judecătoria Medgidia, în dosarul penal 
nr. 5559/256/2014, va desfiinţa sentinţa apelată şi, rejudecând, în baza art. 120 cod penal, va aplica 
inculpatului minor [...] măsura educativă a asistării zilnice pe o durată de 6 luni cu începere de la data 
rămânerii definitive a prezentei hotărâri, pentru săvârşirea a 5 infracţiuni de furt calificat prev. de 
art.228 alin.1- art.229 alin.1 lit.b), d) cod penal cu aplicarea art.38 alin.1 cod penal şi art.113 cod 
penal. 

În baza art.120 alin.2 cod penal, supravegherea se va face sub coordonarea Serviciului de 
Probaţiune Constanţa. 

În baza art. 121 alin. (1) lit. a), b), e), alin.3 cod penal, Curtea va impune inculpatului minor 
[...] ca pe durata executării măsurii educative a asistării zilnice să respecte următoarele obligaţii, sub 
coordonarea Serviciului de Probaţiune Constanţa: 
- să urmeze un curs de pregătire şcolară sau formare profesională; 
- să nu depăşească, fără acordul serviciului de probaţiune, limita teritorială a judeţului Constanţa; 
- să se prezinte la serviciul de probaţiune la datele fixate de acesta.  

În baza art.123 cod penal, Curtea va atrage atenţia inculpatului minor [...] asupra 
consecinţelor nerespectării obligaţiilor impuse şi ale săvârşirii de noi infracţiuni în cursul executării 
măsurii educative a asistării zilnice. 

Se vor menţine restul dispoziţiilor sentinţei apelate în măsura în care nu contravin prezentei 
decizii. 

Decizia penală nr. 36/MP/17.03.2015 
Judecător redactor Dan Iulian Năstase 

 
 

          2. Infracțiuni prevăzute în legi speciale. Evaziune fiscală. Săvârșirea 
infracțiunii in formă continuată. Suspendarea sub supraveghere a executării 
pedepsei. Confiscare prejudiciu de la inculpați. 

 
În temeiul art. 9 alin 1 lit b) din Legea nr 241/2005:  
„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”. 

Potrivit art.9 alin.1 lit.f) din Legea nr.241/2005: 
„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: 
 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”. 

 



 
 

8

Art. 9 alin 1 lit b) din Legea nr 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin 2 Cod penal 1969. 
Art.9 alin.1 lit.f) din Legea nr.241/2005 

Decizia nr. 265/06.05.2014 a Curţii Constituţionale 
 

Constată că prin sentinţa penală nr. 483 din data de 17.12.2013 pronunţată de Tribunalul 
Constanţa, în dosarul penal nr. 13968/118/2012, s-a hotărât: 

„În baza art. 334 Cod procedură penală: 
Dispune schimbarea încadrării juridice a unor fapte reţinute în sarcina inculpatei [...], din 

infracţiunile de evaziune fiscală prev de art. 9 alin 1 lit b) din Legea nr 241/2005, cu aplicarea art. 41 
alin 2 Cod penal, şi folosire de acte falsificate la autoritatea vamală, prev de art. 273 din Legea nr 
86/2006 cu aplicarea art. 41 alin 2 Cod penal, în infracţiunile de complicitate la evaziune fiscală 
prev. de art. 26 Cod penal raportat la art. 9 alin 1 lit b) din Legea nr 241/2005, cu aplicarea art. 41 
alin 2 Cod penal, şi complicitate la folosire de acte falsificate la autoritatea vamală, prev de art. 26 
Cod penal raportat la art. 273 din Legea nr 86/2006 cu aplicarea art. 41 alin 2 Cod penal. 

I. În baza art. 9 alin 1 lit b) din Legea nr 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin 2 Cod penal şi art. 
42 Cod penal: 

Condamnă pe inculpatul [...] (cetăţean turc, …) la pedeapsa de 10 ani închisoare şi 5 ani 
interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit a) teza a II-a, lit b) şi interzicerea dreptului de a 
exercita în drept sau în fapt funcţia de administrator la o societate comercială, prev de art. 64 lit c) 
Cod penal, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală . 

În baza art. 9 alin 1 lit f) din Legea nr 241/2005 : 
Condamnă pe inculpatul [...] la pedeapsa de 4 ani închisoare şi 2 ani interzicerea drepturilor 

prevăzute de art. 64 lit a) teza a II-a, lit b) şi interzicerea dreptului de a exercita în drept sau în fapt 
funcţia de administrator la o societate comercială, prev de art. 64 lit c) Cod penal, pentru săvârşirea 
infracţiunii de evaziune fiscală. 

În baza art. 273 din Legea nr 86/2006 : 
Condamnă pe inculpatul [...] la pedeapsa de 5 ani închisoare şi 2 ani interzicerea drepturilor 

prevăzute de art. 64 lit a) teza a II-a, lit b) şi interzicerea dreptului de a exercita în drept sau în fapt 
funcţia de administrator la o societate comercială, prev. de art. 64 lit c) Cod penal, pentru săvârşirea 
infracţiunii de folosire de acte falsificate la autoritatea vamală. 

În baza art. 33 lit a) art. 34 lit b) – art 35 Cod penal: 
Contopeşte pedepsele şi dispune ca inculpatul [...] să execute pedeapsa cea mai grea, de 10 

ani închisoare şi 5 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit a) teza a II-a, lit b) şi 
interzicerea dreptului de a exercita în drept sau în fapt funcţia de administrator la o societate 
comercială, prev de art. 64 lit c) Cod penal .   

În baza art. 71 Cod penal interzice inculpatului, pe durata executării pedepsei închisorii, 
exerciţiul drepturilor prevăzute de art. 64 lit a) teza a II-a, lit b) şi interzicerea dreptului de a exercita 
în drept sau în fapt funcţia de administrator la o societate comercială, prev de art. 64 lit c) Cod penal.   

În baza art. 350 Cod procedură penală raportat la art. 1451-art. 145 Cod procedură 
penală: 

Dispune luarea măsurii preventive a obligării de a nu părăsi ţara fără încuviinţarea 
instanţei de judecată, faţă de inculpatul [...]. 

În baza art. 145 alin 11 Cod procedură penală: 
Dispune ca pe durata măsurii preventive inculpatul [...] să respecte următoarele obligaţii: 
-să se prezinte la instanţa de judecată ori de câte ori este chemat; 
-să se prezinte la organul de poliţie desemnat cu supravegherea sa, conform programului de 

supraveghere sau ori de câte ori este chemat; 
-să nu îşi schimbe locuinţa fără încuviinţarea instanţei de judecată; 
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-să nu deţină, să nu folosească şi să nu poarte nicio categorie de arme. 
Desemnează ca organ de supraveghere postul de poliţie ce are în competenţă sat Creţuleasca, 

jud Ilfov.   
Dispune comunicarea copiei prezentei dispoziţii conform art. 145 alin 21 Cod procedură 

penală. 
Executorie de la pronunţare în ce priveşte măsura preventivă. 
II. În baza art. 11 pct 2 lit a) Cod procedură penală raportat la art. 10 lit c) Cod procedură 

penală: 
Achită pe inculpata [...] sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală prevăzută de 

art. 9 alin 1 lit f) din Legea nr 241/2005 ; 
 În baza art. 11 pct 2 lit a) Cod procedură penală raportat la art. 10 lit d) Cod procedură 

penală: 
Achită pe inculpata [...] sub aspectul săvârşirii infracţiunii de complicitate la folosirea de acte 

falsificate la autoritatea vamală, prev de art. 26 Cod penal raportat la art. 273 din Legea nr 86/2006 , 
cu aplicarea art. 41 alin 2 Cod penal. 

În baza art. 26 Cod penal raportat la art. 9 alin 1 lit b) din Legea nr 241/2005, cu aplicarea art. 
41 alin 2 Cod penal , şi art. 74 alin 1 lit a) şi alin 2 Cod penal: 

Condamnă pe inculpata [...] (…) la pedeapsa de 6 luni închisoare pentru săvârşirea 
infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală. 

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

În baza art. 81-82 Cod penal:  
Dispune pentru inculpata [...] suspendarea condiţionată a executării pedepsei de 6 luni 

închisoare pe durata unui termen de încercare de 2 ani şi 6 luni, ce curge de la rămânerea definitivă a 
hotărârii de condamnare. 

În baza art. 359 Cod procedură penală: 
Atrage atenţia inculpatei asupra dispoziţiilor art. 83 Cod penal, privind cauzele de revocare a 

suspendării condiţionate a executării pedepsei. 
III. în baza art. 26 Cod penal raportat la art. 9 alin 1 lit f) din Legea nr 241/2005 : 
Condamnă pe inculpatul [...] (…) la pedeapsa de 2 ani închisoare şi 2 ani interzicerea 

drepturilor prevăzute de art. 64 lit a) teza a II-a, lit b) pentru săvârşirea infracţiunii de  evaziune 
fiscală. 

În baza art. 290 alin 1 Cod penal, cu aplicarea art. 41 alin 2 Cod penal: 
Condamnă pe inculpatul [...] la pedeapsa de 5 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de 

fals în înscrisuri sub semnătură privată.  
În baza art. 33 lit a)-art 34 lit b) şi 35 Cod penal: 
Contopeşte pedepsele şi dispune ca inculpatul [...] să execute pedeapsa cea mai grea, de 2 ani 

închisoare şi 2 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit a) teza a II-a, lit b) Cod 
penal. 

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

În baza art. 81-82 Cod penal:  
Dispune pentru inculpatul [...] suspendarea condiţionată a executării pedepsei de 2 ani 

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

În baza art. 359 Cod procedură penală: 
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Atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 83 Cod penal, privind cauzele de revocare 
a suspendării condiţionate a executării pedepsei. 

IV. În baza art. 9 alin 1 lit b) din Legea nr 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin 2 Cod penal : 
Condamnă pe inculpata persoană juridică S.C. [...] S.R.L. Constanţa (înregistrată la ORC 

Constanţa sub nr [...]/24 08 2006, având CUI [...], cu sediul social în mun. Constanţa, [...], jud 
Constanţa) la pedeapsa de 200.000 lei amendă penală şi pedeapsa complementară a dizolvării 
persoanei juridice, prev de art. 531 alin 3 lit a) Cod penal.  

În baza art. 9 alin 1 lit f) din Legea nr 241/2005: 
 Condamnă pe inculpata persoană juridică S.C. [...] S.R.L. Constanţa la pedeapsa de 100.000 

lei amendă penală şi pedeapsa complementară a dizolvării persoanei juridice, prev de art. 531 alin 3 
lit a) Cod penal.  

În baza art. 33 lit a)-art. 34 lit c) şi art. 35 Cod penal: 
Contopeşte pedepsele şi dispune ca inculpata persoană juridică S.C. [...] S.R.L. Constanţa să 

execute pedeapsa cea mai grea, de 200.000 lei amendă penală şi pedeapsa complementară a 
dizolvării persoanei juridice. 

 
Ia act că Statul Român reprezentat prin ANAF nu s-a constituit parte civilă în cauză.  
În baza art. 118 lit e) Cod penal: 
Confiscă de la inculpatul [...] suma de 219.048,00 lei reprezentând suma obţinută din 

săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală.   
În baza art. 348 Cod procedură penală: 
Dispune desfiinţarea în totalitate a următoarelor înscrisuri falsificate: 
- contractul de închiriere nr 1184456/04 11 2011; 
- actul adiţional din 01 02 2012 la contractul de închiriere nr 1184456/2011; 
- cererea de depunere şi menţionare acte nr 509526/01 03 2012 
- delegaţia pentru depunere şi vizitare documente la/de la ORC Constanţa a numitei [...] 

pentru [...];   
În baza art. 357 Cod pr penală raportat la art. 163 Cod pr penală: 
Menţine sechestrul asigurator aplicat prin ordonanţa nr 3718P/2012 din 10 03 2012 a 

Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa asupra: 
- sumelor de bani ce reprezintă contravaloarea mărfurilor alimentare aparţinând SC [...] SRL 

Constanţa, consemnate la dispoziţia Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa. 
- sumelor de bani din contul SC [...] SRL Constanţa. 
Pentru a se pronunţa astfel, instanţa de fond a reţinut următoarele: 
Societatea comercială S.C. [...] S.R.L. Constanţa a fost înfiinţată de către asociaţii iniţiali [...] 

şi  [...] (soţi), adresa sediului social al societăţii fiind declarată în Mun. Constanţa, Str. [...], Jud. 
Constanţa, în baza contractului de comodat din 17.08.2006 . 

Ulterior, societatea a fost înstrăinată către martorul [...], acesta preluând calitatea de asociat 
unic şi administrator. Astfel, prin hotărârea nr 2/2011 din 22 02 2011, asociaţii [...] şi [...] şi [...] au 
hotărât cesionarea părţilor sociale către [...], acesta devenind asociat unic şi administrator.  

Conform declaraţiei martorei [...], ce locuieşte efectiv la adresa din Constanţa, [...], rezultă că 
după luna februarie 2011, când fiul său, [...] şi nora sa, [...], în calitate de asociaţi, au cesionat părţile 
sociale ale societăţii unui terţ, societatea comercială S.C. [...] S.R.L. Constanţa nu a mai desfăşurat 
niciun fel de activitate la această adresă. 

Potrivit înscrisurilor ridicate de la ORC Constanţa, a rezultat că la data de 06.10.2011, 
inculpata [...] a fost cooptată în cadrul S.C. [...] S.R.L. Constanţa de martorul [...], în calitate de 
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asociat unic şi administrator, având o cotă de participare la profit şi pierderi de 16,67%, şi a dobândit 
calitatea de administrator în urma retragerii din această funcţie de către martorul [...]. 

Astfel, prin hotărârea nr 2/2011 din 08 10 2011 (s-a dat acelaşi număr de hotărâre ca şi la 
cesionarea părţilor sociale către [...]) s-au cesionat părţile sociale către inculpata [...], [...] retrăgându-
se din societate iar inculpata [...] devenind asociat unic şi administrator. 

La data de 10 11 2011, prin rezoluţia nr 22908, s-a admis cererea de schimbare a sediului 
social din strada [...], în [...], spaţiul comercial nr 13, mun Constanţa . 

Aceeaşi adresă, din [...], spaţiul comercial nr 13, care reprezintă spaţiul comercial  în 
suprafaţă de 12,5mp. situat la etajul 1 al unui imobil cu spaţii comerciale de închiriat,  figurează şi în 
actul constitutiv al societăţii, după ce aceasta a fost preluată de [...].  

Schimbarea sediului societăţii a avut loc în baza hotărârii nr. 3/2011 din 03.11.2011 a 
asociatului unic, prin care s-a dispus schimbarea sediului social al societăţii la adresa din Mun. 
Constanţa, [...], Jud. Constanţa în baza contractului de închiriere pentru suprafeţe cu destinaţie de 
locuinţă din 01.11.2011, înregistrat la Administraţia Finanţelor Publice a Mun. Constanţa sub nr. 
1184456/04.11.2011, încheiat pe timp de 3 luni. 

Astfel, în perioada noiembrie 2011 – martie 2012, în care s-au derulat faptele comerciale 
pentru care inculpaţii au fost trimişi în judecată, S.C. [...] S.R.L. Constanţa nu a avut declarat sediul 
social sau punctul de lucru la adresa din Mun. Constanţa, Str. [...], Jud. Constanţa, iar spaţiul 
comercial închiriat ca sediu social, din [...],  nu îndeplineşte deloc  atributele pentru a fi folosit ca 
spaţiu de recepţie sau depozitare de mărfuri agroalimentare de ordinul zecilor de tone pe transport. 
Tribunalul reţine, în acest sens, că CMR –urile prin care s-a certificat transportul unor mărfuri 
agroalimentare către SC [...] SRL au menţionată adresa acestei societăţi ca fiind strada [...], adresă ce 
nu mai era actuală din data de 04 11 2011.   

Se are în vedere şi faptul cã martorul [...] a declarat că S.C. [...] S.R.L. Constanţa nu a 
desfăşurat activităţi comerciale la sediul social declarat în perioada noiembrie – martie 2012 (Aleea 
[...]) şi nu au fost livrate sau depozitate mărfuri în incinta acestuia în această perioadă. 

Prin procura autentificată sub nr 4723 din 04 11 2011 la B.N.P. [...], inculpata [...], în calitate 
de administrator al SC [...] SRL, l-a împuternicit pe inculpatul [...] să facă toate demersurile necesare 
în vederea bunei desfăşurări a activităţii SC [...] SRL. 

Astfel, [...] a fost împuternicit, printre altele, să deschidă conturi bancare să facă depuneri şi 
retrageri în contul societăţii, să efectueze demersurile în faţa autorităţilor pentru depunerea 
declaraţiilor lunare, să efectueze operaţiuni de import-export, să încheie noi contracte, să semneze 
hotărâri modificatoare ale statutului societăţii, inclusiv schimbarea sediului social al acesteia.  

Tribunalul a constatat că printre atribuţiile delegate nu se regăseşte şi aceea a ţinerii 
contabilităţii, şi a raportărilor financiar fiscale. De asemenea, s-a constatat că emiterea procurii către 
inculpatul [...] s-a realizat în aceeaşi perioadă în care s-a efectuat şi schimbarea sediului social, 
rezultând astfel că cele două operaţiuni se află în conexiune una cu cealaltă. 

Potrivit relaţiilor şi actelor transmise de [...] la dosar (vol VIII UP), tribunalul reţine că la data 
de 03 11 2011, inculpatul [...] a formulat personal, în calitate de reprezentant legal, o cerere de 
deschidere cont persoane juridice, în numele SC [...] SRL, la [...] – sucursala [...] (Ilfov) pentru 
conturi în lei, euro şi dolar USD, prezentându-se şi ca persoană de contact, indicând numărul de 
telefon mobil la care să poată fi contactat de bancă, depunând specimen de semnătură şi aplicând 
ştampila societăţii, în prezenţa şi cu certificarea inspectorului bancar . 

În fişa cu specimen de semnătură se constată că inculpatul [...] este singura persoană ce putea 
efectua operaţiuni în conturile bancare astfel deschise. 

De asemenea, în aceeaşi zi de 03 11 2011, la [...] – agenţia [...] (Constanţa)  s-a formulat o 
cerere similară privind deschiderea unui cont bancar în lei, prezentându-se ca reprezentanţi legali atât 
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inculpata [...] cât şi [...], ambii depunând specimen de semnătură şi fiind aplicată ştampila societăţii. 
Telefonul de contact a fost precizat ca fiind acelaşi cu cel din cererea formulată la agenţia [...], 
rezultând că persoana de contact este [...] . 

Societatea a fost declarată cu sediul în mun Constanţa, strada [...].   
La data de 22 februarie 2012, inculpatul [...], în calitate de administrator, a depus la agenţia 

[...], sub nr 945, o delegaţie prin  care o împuterniceşte pe numita [...] să retragă în numerar sume de 
bani din contul bancar şi să ridice extrase, documente şi/sau să depună documente. 

La data de 21 02 2012, ca urmare a desfiinţării agenţiei bancare [...] a [...], inculpatul [...] a 
formulat o cerere de transfer a conturilor SC [...] SRl de la agenţia [...] la agenţia [...]. 

Potrivit extrasului de cont din perioada 01 10 2011 - 14 03 2012 de la [...] Sucursala [...], în 
perioada respectivă s-au derulat operaţiuni de încasări şi plăţi prin acest cont, atât cu societăţi cliente 
ale SC [...] SRL, cât şi cu societăţi furnizoare din străinătate, din cele evidenţiate în expertiza 
contabilă. 

Potrivit extrasului de cont din perioada 04 11 2011 -21 03 2012 de la [...] agenţia 
[...]/Constanţa, în perioada respectivă s-au derulat operaţiuni strict de cumpărare valută şi depunere 
în cont, apoi de plată prin virament către societăţile furnizoare externe ale SC [...] SRL . 

Prin urmare, prin acest cont bancar nici o societate client al SC [...] SRL nu a făcut plata 
preţului mărfurilor cumpărate, ci doar s-a alimentat contul cu valută, după care imediat s-a efectuat 
plata în valută către furnizorii externi. 

Având în vedere împrejurarea că singura persoană cu drept de operare în conturile de la 
Sucursala [...] ale SC [...] SRL a fost inculpatul [...], este cert că numai acesta avea acces la sumele 
de bani virate în cont de societăţile client, către care erau vândute mărfurile cumpărate din 
străinătate, şi astfel numai inculpatul [...] putea retrage sume de bani pe care să le folosească apoi la 
cumpărarea de valută şi la alimentarea contului din Constanţa, respectiv la plata societăţilor 
furnizoare. 

Totodată, rezultă din înscrisurile privind alimentarea cu numerar al contului aflat la agenţia 
[...] din Constanţa a contului SC [...] SRL, că cel care alimenta acest cont a fost inculpatul [...].  

În ce priveşte contul bancar al SC [...] SRL deschis la Raiffeisen Bank, rezultă că acesta 
datează din perioada în care asociatul societăţii era [...], neexistând rulaj pe cont în perioada 
noiembrie 2011 –martie 2012 . 

În concluzie, tribunalul a reţinut că toate operaţiunile derulate prin contul bancar al SC [...] 
SRL în perioada noiembrie 2011 – martie 2012 au fost efectuate de inculpatul [...], contrar 
susţinerilor acestuia din ultima declaraţie dată la instanţă, în care a fost întrebat expres asupra acestui 
aspect. 

În ce priveşte persoanele care s-au implicat efectiv în schimbarea sediului social al SC [...] 
SRL, din probele dosarului rezultă că contractul de închiriere a spaţiului din [...], etaj 1 spaţiul 
comercial nr 13, a fost încheiat între martorul [...] (proprietarul spaţiului) şi inculpatul [...], care s-a 
prezentat sub numele de [...], dar afirmând calitatea nereală de reprezentant al societăţii,  în funcţia 
de jurist. În acest sens este declaraţia martorului [...], ce nu are nici o implicare în activitatea 
frauduloasă şi deci nu a avut nici un interes să afirme situaţii nereale.   

Totodată, mai rezultă că la data de 01.02.2012, inculpatul [...] a încheiat cu martorul [...] un 
act adiţional la acest contract de închiriere,  prin care s-a prelungit perioada de închiriere în intervalul 
01.02 – 30.04.2012. 

Pentru ambele perioade de închiriere, inculpatul [...] a plătit martorului [...] suma totală de 
1500 lei cu titlu de chirie.   

Potrivit raportului de constatare tehnico-ştiinţifică grafoscopică nr. 94063/15.11.2012 
întocmit în cauză de Serviciul Criminalistic din cadrul I.P.J. Constanţa, rezultă că inculpatul [...] a 
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întocmit în fals delegaţia pentru depunere/ridicare de documente la/de la ORC Constanţa, emisă în 
numele inculpatei [...] şi cererea de depunere şi/sau menţionare acte nr. 509526/01.03.2012, privind 
declararea prelungirii sediului social la noua adresă. 

Totodată, s-a constatat faptul că semnăturile în litigiu de pe înscrisurile privind închirierea 
spaţiului comercial de la noul sediu social al societăţii, cât şi cele de pe încrisurile depuse la Oficiul 
Registrului Comerţului Constanţa, pentru efectuarea modificărilor în statutul societăţii în acest sens, 
prezintă asemănări cu semnăturile executate de inculpatul [...] şi au fost executate de acesta. 

În acelaşi timp, deşi iniţial inculpatul [...] a declarat că nu a participat la activitatea de 
închiriere a acestui spaţiu comercial şi declararea acestuia ca sediu social al societăţii, ulterior, în 
urma confruntării cu martorul [...],  care l-a indicat ca fiind persona semnatară a actelor de închiriere 
a acestui spaţiu comercial, a recunoscut faptul că s-a întâlnit cu acesta pentru a închiria acest spaţiu 
comercial şi i-a predat înscrisurile privind datele de identificare ale S.C. [...] S.R.L. Constanţa, 
declarând că, cu această ocazie, „crede” că a semnat şi actele întocmite în acest sens.  

Deasemenea, martorul [...] l-a recunoscut din fotografie pe inculpatul [...] ca fiind persona 
semnatară a actelor de închiriere a acestui spaţiu comercial şi a indicat în declaraţia olografă dată în 
faţa lucrătorilor de poliţie la data de 16.03.2012,  că persoana care a semnat actele de închiriere 
pentru acest spaţiu comercial, folosea numărul de telefon mobil [...], număr de telefon pe care 
inculpatul [...] a declarat la data de 25.10.2012 că îl foloseşte din vara anului 2012, fiind o cartelă 
telefonică pe care a cumpărat-o după ce i-a fost sustras un telefon mobil.  

Declaraţia inculpatului [...] referitoare la data de când foloseşte postul telefonic de mai sus 
este contrazisă de adresa răspuns a operatorului de telefonie mobilă ORANGE nr. [...]/15.11.2012,  
prin care se comunică faptul că acest număr de telefon a fost activat la data de 28.07.2010,  prin 
serviciul ORANGE PREPAY iar în perioada 01.11.2011 – 26.10.2012 acesta nu a fost dezactivat şi 
reactivat în această reţea telefonică, adicã a avut reţea continuã, ceea ce probează faptul că în 
perioada noiembrie 2011 – martie 2012 postul telefonic a fost utilizat de [...], deci martorul [...] l-a 
indicat în mod obiectiv, şi din acest punct de vedere, pe inculpate ca fiind persoana ce a semnat 
actele de închiriere a spaţiului din [...], în numele SC [...] SRL.  

Din coroborarea mijloacelor de probă administrate în cauză rezultă că inculpatul [...], fără a fi 
angajat sau împuternicit în cadrul S.C. [...] S.R.L. Constanţa, a întocmit în fals mai multe înscrisuri, 
la date diferite,  pentru schimbarea sediului social al acestei societăţi comerciale şi declararea 
acestuia la ORC Constanţa, fără însă ca societatea să desfăşoare activităţi comerciale în cadrul 
acestuia, având astfel caracterul unui sediu social declarat fictiv cu scopul de a sustrage societatea de 
la efectuarea verificărilor financiar-fiscale ale organelor competente.  

Totodată, din declaraţiile martorilor [...], [...] şi [...],  rezultă că acesta din urmă, care este tatãl 
inculpatului [...], a intermediat activitatea de cesiune a acestei societăţi comerciale către inculpata 
[...], fără însă a întocmi, semna sau depune înscrisuri la Registrul comerţului în acest sens. 

Prezentându-se, deasemenea,  în faţa reprezentanţilor autorităţii publice ca având cunoştinţe 
juridice,  tribunalul reţine că inculpatul [...] a încercat, cu intenţie, sã creeze o aparenţă de normalitate 
a actelor şi activitãţii sale, în condiţiile în care un sediu nu trebuie să fie  declarat fictiv,  prin urmare 
nu trebuie să existe intenţia contribuabilului de a se sustrage de la verificări;  acest fapt  este  
coroborat cu falsificarea de cãtre acelaşi inculpat a  unor documente emise în acest scop, tribunalul 
reţinând că [...], cu intenţie, a contribuit la sustragerea de la verificări fiscale a SC [...] SRL, prin 
această modalitate a declarării sediului societăţii la o adresă la care era conştient că aceasta nu va 
funcţiona. 

În ce priveşte activitatea inculpatei [...] legată de preluarea ca asociat şi administrator a 
societăţii comerciale SC [...] SRL, de schimbarea sediului social al acesteia şi de emiterea procurii de 
mandatare a inculpatului [...] pentru administrarea societăţii, din declaraţia acesteia tribunalul reţine 
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că inculpata  a preluat această societate comercială de la fostul asociat şi administrator, martorul [...], 
sens în care a semnat atât actele de cesiune şi documentele de modificare în statutul societăţii, cât şi 
procura de împuternicire a inculpatului [...], însă ulterior nu a mai desfăşurat nici o activitate în 
cadrul acesteia, nefiind implicată în activitatea de achiziţii intracomunitare de mărfuri şi valorificare 
a acestora pe piaţa internă.  

Inculpata recunoaşte că a semnat o serie de acte despre care susţine că nu a ştiut ce 
reprezentau, nu a ştiut că prin semnarea acelor documente va prelua o societate comercială ci a 
considerat că va înfiinţa o societate. 

Mai arată inculpata că după aproximativ o lună de zile de la semnarea actelor de preluare a 
societăţii, s-a deplasat la un notar în Constanţa unde a dat o procură unei persoane de cetăţenie turcă, 
fără ca acesta să fie de faţă, iar acea procură dădea posibilitatea împuternicitului să o reprezinte în 
acte, în numele societăţii. Mai arată că apoi s-a deplasat la o bancă unde a completat o serie de acte 
legate de deschiderea unui cont bancar.  

În aceste demersuri inculpata a fost însoţită de câteva persoane pe care le-a perceput ca fiind 
,,dubioase”, una având vârsta de 50-55 ani iar cealalată find de etnie rromă, iar actele pe care le-a 
semnat au rămas în posesia bărbatului mai în vârstă.  

Potrivit susţinerilor inculpatei, s-a implicat în preluarea/înfiinţarea acestei societăţi la 
îndemnul prietenului ei [...], care totodată a asigurat-o că totul se va realiza legal prin intermediul 
Oficiului Registrului Comerţului, şi că cineva urma să-i finanţeze pentru a începe o afacere.  

Inculpata nu se ocupase până în acel moment de alte activităţi comerciale, nu avea studii 
economice sau calificare în contabilitate, absolvise liceul (12 clase). 

Din ansamblul probelor dosarului tribunalul a reţinut că inculpata [...] nu a fost implicată în 
activităţile de comerţ cu produse agroalimentare importate prin intermediul SC [...] SRL în perioada 
noiembrie 2011 –martie 2012, iar singurul beneficiu obţinut din preluarea ca asociat şi administrator 
a acestei societăţi a fost suma de 400 lei dată de prietenul ei (la acea dată) [...]. 

Având în vedere contextul în care s-au desfăşurat activităţile prezentate mai sus, precum şi 
faptul că, ulterior (astfel cum se va demonstra în continuare) SC [...] SRL a desfăşurat activităţi de 
import şi valorificare a unor cantităţi de produse agroalimentare fără a le evidenţia în contabilitate, 
sustrăgându-se astfel de la plata impozitelor şi taxelor către bugetul de stat, tribunalul reţine 
următoarea situaţie de fapt: 

-un grup constituit ad-hoc, din care făceau parte inculpaţii [...], [...] şi martorii [...] şi [...] au 
hotărât preluarea unei societăţi comerciale în vederea desfăşurării unor activităţi comerciale care să 
aibă drept scop evazionarea bugetului de stat. 

În această conjunctură, au identificat posibilitatea preluării sub control a unei societăţi 
comerciale prin care să desfăşoare activităţile respective, de aşa natură încât să evite răspunderea 
penală. 

A fost identificată posibilitatea preluării SC [...] SRL, iar prin intermediul lui [...], a fost 
convinsă inculpata [...] să accepte preluarea societăţii, în calitate de asociată şi administratoră.  În 
acest fel, eventuala răspundere penală pentru evaziune fiscală urma să fie suportată de această 
inculpată. 

Inculpatul [...] şi tatăl său [...] s-au ocupat de schimbarea sediului social al SC [...] SRL, 
declarând noul sediu la o adresă la care reprezentanţii firmei nu puteau fi găsiţi şi la care aceasta nu a 
funcţionat niciodată; în acest fel, verificările organelor financiar –fiscale privind activitatea 
soccietăţii au fost preîntâmpinate/împiedicate . 

- pentru derularea efectivă a activităţilor prin intermediul SC [...] SRL, [...] şi [...] i-au impus 
inculpatei [...] să emită o procură autentificată în favoarea inculpatului [...], prin care acesta să poată 
efectua, în principal, operaţiuni bancare prin intermediul conturilor societăţii. În acelaşi scop, 
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inculpatul [...] a dat semnătură de reprezentant la Agenţia [...] din Constanţa, şi a deschis singur 
conturi bancare la Sucursala [...] a [...]. Este de precizat că activitatea infracţională s-a desfăşurat, 
astfel cum va rezulta din probe, în zona [...]/[...] din Ilfov (lângă Bucureşti), prin urmare inculpatul 
[...] a deschis conturi bancare la această sucursală pentru a putea efectua operaţiunile bancare cu 
rapiditate, el aflându-se în aceeaşi zonă [...] pentru a prelua şi comercializa produsele sosite din 
străinătate . 

Procura autentificată nu conţinea şi responsabilitatea pentru ţinerea contabilităţii, pentru ca 
inculpatul [...] să se poată apăra în faţa organelor judiciare că nu a avut astfel de atribuţii şi că, deci, 
nu este vinovat pentru evaziunea fiscală provenind din neînregistrarea activităţilor comerciale -
apărare pe care a şi invocat-o în mod constant. Astfel, acesta arată în declaraţiile sale că el preda 
documentele justificative privind aceste operaţiuni comerciale către contabila societăţii, în vederea 
înregistrării acestora în evidenţa contabilă. 

- activitatea comercială s-a desfăşurat parţial (cca 50%) în condiţii de legalitate şi restul prin 
omisiunea înregistrării operaţiunilor efectuate, tot în scopul mascării activităţii ilicite. 

Pe data de 24.02.2012, lucrătorii de poliţie judiciară din cadrul Inspectoratului de Poliţie al 
Judeţului Constanţa au constatat faptul că S.C. [...] S.R.L. Constanţa nu îşi desfăşoară activitatea la 
sediul social declarat din Mun. Constanţa, [...], Jud. Constanţa. 

Pe data de 05.03.2012, lucrătorii de poliţie au fost înştiinţaţi de cãtre lucrãtorii de la Serviciul 
de Investigare a Fraudelor din cadrul I.P.J. Giurgiu că S.C. [...] S.R.L. Constanţa a efectuat în 
perioada 02–04.03.2012 un număr de 6 achiziţii intracomunitare de mărfuri reprezentând legume-
fructe pentru care era consemnată ca destinaţie de livrare - pe CMR-urile aferente - o adresă din 
Mun. Constanţa, Str. [...], Jud. Constanţa.  

Cu ocazia verificărilor în teren efectuate la această adresă menţionată în acte a fi „de livrare”, 
s-a constatat faptul că imobilul respectiv este tip casă la sol cu destinaţie de locuinţă, bun care este  
propietatea soţilor [...] şi [...], fiind  prevăzut cu o curte exterioară de 10 m lungime pe 2 m lăţime. 

De asemenea, cu ocazia verificărilor efectuate la această adresă, s-a constatat faptul că la 
acest imobil nu au fost livrate legume-fructe sau alte bunuri aparţinând acestei societăţi comerciale, 
iar proprietarii acestuia nu o cunosc pe inculpata [...], care figureazã în calitate de administrator. 

Pe cale de consecinţã, nici nu au fost recepţionate sau depozitate legume-fructe sau produse 
alimentare aparţinând acestei societăţi comerciale în perioada martie 2011 – martie 2012. 

În continuarea cercetărilor penale au fost solicitate la Garda Financiară – Comisariatul 
General, toate CMR-urile şi procesele verbale de sigilare/desigilare aferente pentru achiziţiile 
intracomunitare de mărfuri efectuate de S.C. [...] S.R.L. Constanţa în perioada decembrie 2011 – 
martie 2012, constatându-se că există documente prezentate pentru un număr de 108 transporturi 
intracomunitare de legume-fructe şi produse alimentare ale acestei societăţi comerciale. 

… 
Din cuprinsul raportului de expertiză contabilă întocmit în cauză, tribunalul a reţinut că, în 

urma verificării CMR-urilor consemnate în procesul verbal întocmit de organele fiscale, s-a constatat 
că pentru acestea SC [...] SRL nu a întocmit NIR-uri şi nu există nici facturile aferente care să 
figureze înregistrate în registrul de cumpărări întocmit de societate în perioada decembrie 2011 
/martie 2012, cu excepţia a 4 facturi identificate dar care nu erau înregistrate în contabilitate. 

Au rezultat 53 de CMR-uri neînregistrate în evidenţa contabilă a societăţii, prin urmare 53 
facturi fiscale neînregistrate, valoarea estimată a acestora fiind de 3.664.475,54 lei, iar TVA-ul 
aferent datorat bugetului fiind de 879.477,21 lei . 

Conform răspunsului la obiectivul nr 3 al expertizei, SC [...] SRL a efectuat plăţi bancare 
către furnizorii ce au furnizat marfa evidenţiată în cele 53 de CMR-uri neînregistrate, în sumă totală 
de 4.412.016, 118 lei. 
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Din compararea situaţiei privind CMR-urile neînregistrate şi a plăţilor efectuate către 
furnizori, rezultă că nu toate livrările confirmate de existenţa CMR –urilor au fost achitate către 
firmele respective: exemplu – nu au fost făcute plăţi către firmele … .  

De asemenea, plăţile către furnizorii cu care SC [...] a avut repetate raporturi contractuale – 
[...], Mazzoni, Rastoder etc. – nu corespund estimativ, ca valoare globală, cu valoarea bunurilor 
furnizate de aceste societăţi, rezultând că s-au efectuat plăţi şi prin intermediul unor alte societăţi 
comerciale.  

În schimb, se poate constata o coroborare a livrărilor şi a plăţilor efectuate de către /către 
societăţile furnizoare ce au avut o singură sau puţine furnizări către SC [...] SRL –exemplu [...], [...], 
[...], [...] - atât în privinţa sumelor reprezentând valoarea mărfii/plata efectuată, cât şi în privinţa datei 
furnizării/datei plăţii, ceea ce demonstrează că o persoană acţionând în numele SC [...] SRL a 
comandat mărfurile de la aceste societăţi şi le-a şi achitat prin bancă, din contul SC [...] SRL. 

Potrivit obiectivelor nr 5 şi nr 6 la raportul de expertiză, SC [...] SRL a vândut legume şi 
fructe către [...], în principal, precum şi către un număr de alte 5 societăţi comerciale – [...], [...], [...], 
[...] şi [...], vânzările fiind în valoare totală de 4.295.037,45 lei, şi a încasat în aceeaşi perioadă suma 
totală de 7.052.487,07 lei de la aceste societăţi . 

Astfel, tribunalul a constatat că nu se coroborează valoarea livrărilor cu valoarea preţului 
încasat, acesta din urmă fiind cu 2.757.450  lei mai mare. 

Potrivit expertizei, pentru operaţiunile intracomunitare neînregistrate în patrimoniul societăţii, 
situaţia obligaţiilor datorate bugetului de stat se ridică la suma totală de 219.048 lei, din care TVA de 
plată în sumă de 213.185 lei, şi impozit pe profit de plată în sumă de 5.863 lei.  

În raport cu aspectele constatate, la data de 09.03.2012, lucrătorii de poliţie judiciară au 
procedat la „darea în consemn la toate frontierele statului român a tuturor transporturilor de mărfuri” 
care aveau ca destinatar S.C. [...] S.R.L. Constanţa. 

Pe data de 09.03.2012, în jurul orei 1730, lucrătorii de poliţie judiciară din cadrul 
Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Constanţa, au fost sesizaţi telefonic de lucrătorii de poliţie din 
cadrul PTF Giurgiu cu privire la faptul că pe sensul de intrare în România a sosit un autotractor cu 
semiremorcă încărcat cu o cantitate de 21.974 kg. portocale de provenienţă din Grecia, ce are ca 
destinatar consemnat pe CMR-ul aferent din data de 07.03.2012 societatea S.C. [...] S.R.L. 
Constanţa. 

Adresa de livrare consemnatã în acte era în Mun. Constanţa, Str. [...], Jud. Constanţa.  
În acest sens, fiind indicii de activitate ilicitã, s-a comunicat lucrătorilor de poliţie de frontieră 

să procedeze la sigilarea acestui mijloc de transport până la sosirea lucrătorilor de poliţie judiciară 
din cadrul IPJ Constanţa, în vederea însoţirii acestuia până la adresa de destinaţie a livrării. 

La PTF Giurgiu a fost identificat mijlocul de transport auto format din autotractorul marca 
[...] cu numărul de înmatriculare [...], având serie şasiu [...] şi serie motor 502158, şi semiremorca 
marca SCHMITZ SPR 24, cu numărul de înmatriculare [...], având serie şasiu [...], aparţinând S.C. 
[...] S.R.L. Com. [...], Jud. Dâmboviţa, condus de şoferul [...], în calitate de angajat al acestei 
societăţi comerciale transportatoare. 

Cu respectiva  ocazie  s-a procedat la sigilarea semiremorcii de către lucrătorii din cadrul 
Gărzii Financiare Giurgiu, iar transportul a fost însoţit de lucrătorii de poliţie pe ruta Giurgiu – 
Bucureşti - Constanţa. 

Pe data de 10.03.2012, în jurul orei 01, în momentul ieşirii de pe autostrada A2 şi al  intrării 
în oraşul Cernavodă, lucrătorii de poliţie care însoţeau acest transport,  au fost contactaţi telefonic de 
lucrătorii de poliţie din cadrul PTF Giurgiu,  care le-au comunicat faptul că  prin acest punct de 
frontieră a mai trecut încă un mijloc de transport auto,  format din autotractor şi semiremorcă încărcat 
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cu produse agro alimentare ce are ca destinatar pe S.C. [...] S.R.L. Constanţa, ce are aceeaşi locaţie 
de descărcare din Mun. Constanţa. 

În aceste condiţii, o parte dintre lucrătorii de poliţie care însoţeau mijlocul de transport auto 
şi-au continuat deplasarea către  Constanţa,  iar ceilalţi s-au întors în PTF Giurgiu,  în vederea 
identificării celuilalt mijloc de transport şi al mărfurilor transportate. 

În jurul orei 0250, lucrătorii de poliţie au ajuns în PTF Giurgiu, unde au constatat că aici se 
aflau încă alte 4 mijloace de transport auto formate din autotractor şi semiremorcă, în care erau 
încărcate legume-fructe din spaţiul intracomunitar şi aveau ca destinatar consemnat pe CMR-urile 
aferente din perioada de 08 - 09.03.2012 societatea S.C. [...] S.R.L. Constanţa şi adresa de livrare în 
Mun. Constanţa, Str. [...], Jud. Constanţa. 

Pe data de 10.03.2012, între orele 1030 - 16, după sigilarea semiremorcilor de către lucrătorii 
din cadrul Gărzii Financiare Giurgiu, lucrătorii de poliţie judiciară din cadrul Inspectoratului de 
Poliţie al Judeţului Constanţa, Serviciul de Investigare a Fraudelor,  au procedat la însoţirea acestor 
mijloace de transport marfă pe ruta Giurgiu – Bucureşti - Constanţa în vederea cântăririi mărfurilor 
transportate şi pentru verificarea legalităţii documentelor de transport prezentate de conducătorii 
auto. 

Pe data de 10.03.2012, s-a procedat de desigilarea celor 5 semiremorci de către lucrătorii din 
cadrul Gărzii Financiare Constanţa, iar mărfurile transportate au fost descărcate şi cântărite de 
lucrătorii de poliţie judiciară din cadrul IPJ Constanţa, în prezenţa conducătorilor auto, fiind predate 
spre valorificare imediată ca mărfuri perisabile către societăţile de profil S.C. [...] S.R.L. Constanţa şi 
S.C. [...] S.R.L. Medgidia, Jud. Constanţa, în executarea dispoziţiilor ordonanţei nr. 371/P/2012 din 
10.03.2012 emisă de procuror privind luarea măsurii asiguratorii a sechestrului asupra acestor bunuri 
agroalimentare. 

În esenţă, conducătorii auto şi reprezentanţii acestor societăţi comerciale transportatoare au 
declarat că aceste mărfuri aveau ca destinaţie de livrare în Mun. Constanţa, Str. [...], Jud. Constanţa, 
potrivit CMR-urilor întocmite de furnizorii străini, însă acestea urmau să fie predate, respectiv au 
fost predate efectiv la depozite de legume-fructe şi produse alimentare din Mun. Bucureşti şi Com. 
[...], Jud. Ilfov, la solicitarea telefonică a reprezentantului acestui beneficiar. 

Rezumând cu privire la declaraţiile martorilor transportatori, tribunalul a reţinut următoarele: 
- martorii care nu au efectuat transporturile reţinute de organele de poliţie în vama Giurgiu au 

prezentat marfa în zona Bucureşti, în complexele comerciale din [...] etc, în urma discuţiilor 
telefonice cu persoane care îi dirijau asupra destinaţiei şi care solicitau schimbarea locaţiei de 
descărcare, din Constanţa în Bucureşti zona hipermarketurilor din [...]. 

- în marea majoritate a cazurilor, transporturile au fost confirmate prin aplicarea ştampilei SC 
[...] SRL pe CMR .  

- descărcarea şi preluarea mărfii a fost realizată de diverse persoane, fie de naţionalitate 
română, fie de naţionalitate turcă sau similară, fără ca vreodată aceştia să-şi decline în mod expres 
calitatea de reprezentant al societăţii beneficiare sau să prezinte vreun act în acest sens. Au existat şi 
mai multe situaţii în care, după descărcarea mărfii, persoanele respective au dispărut astfel încât 
transportatorii nu şi-au putut încasa preţul transportului. 

- martorii care au fost reţinuţi cu marfa în vama Giurgiu şi apoi au fost conduşi sub escorta 
poliţiei către Constanţa, nu au fost contactatţi ulterior de vreun reprezentant al SC [...] SRL, care să 
solicite prezentarea mărfii la o adresă anume din Constanţa, care să reclame proprietatea asupra 
mărfii respective, etc. De asemenea, aceste transporturi nu au fost achitate, cu excepţia celui efectuat 
prin firma lui [...], plata acestui transport efectuându-se în condiţii de clandestinitate, în Bucureşti, 
astfel cum rezultă din declaraţia martorului şi din conţinutul convorbirilor telefonice interceptate şi 
înregistrate, referitoare la acesta.  
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Astfel, rezultă că, deşi beneficiarii mărfii indisponibilizate ştiau unde se află aceasta, nu au 
efectuat demersuri oficiale şi nu s-au prezentat la organele abilitate pentru a lămuri situaţia, în ciuda 
valorii mari pe care au pierdut-o prin această neprezentare, din atitudinea lor rezultând cu claritate că 
este vorba despre transporturi pe care nu le puteau justifica cu acte legale, din acest motiv preferând 
să le abandoneze. Acelaşi aspect rezultă şi din conţinutul unor convorbiri telefonice interceptate şi 
înregistrate, dintre persoane de cetăţenie/etnie turcă, convorbiri din care rezultă interesul lor direct 
legat de marfa confiscată, dar şi faptul că astfel de marfă clandestină era uneori preluată fără acte de 
alte persoane sau societăţi decât cele care o comandaseră, şi valorificată imediat . 

În ce îl priveşte pe martorul [...], în cursul urmăririi penale acesta a recunoscut din fotografii 
pe inculpatul [...] ca fiind persoana ce a recepţionat şi preluat marfa la un depozit din Bucureşti, iar în 
cursul judecăţii a menţinut această declaraţie. Astfel, acest martor confirmă faptul că inculpatul [...] a 
fost implicat personal în descărcarea unui transport comandat în numele SC [...] SRL, într-o locaţie 
din zona Bucureşti, contrar susţinerilor inculpatului care declară că a asistat numai la descărcări 
realizate în mun Constanţa.  

Audiat fiind în cauză, inculpatul [...] a declarat că a dobândit atât calitatea de împuternicit al 
S.C. [...] S.R.L. Constanţa în baza procurii emise de  [...] cât şi calitatea de împuternicit cu specimen 
de semnătură în bancă pentru conturile bancare ale acestei societăţi comerciale deschise la [...] . 

Inculpatul susţine că a fost rugat de un prieten din Constanţa pe nume [...] (în cea de-a doua 
declaraţie dată la instanţă a indicat numele persoanei ca fiind [...]) să se implice în administrarea SC 
[...] SRL, în sensul de a recepţiona produsele alimentare sosite din Europa la o adresă din Constanţa 
şi de a le livra unor clienţi pe care [...] îi cunoştea de dinainte. Despre numitul [...]/[...] inculpatul 
arată că îl cunoştea de 2-3 ani , acesta era cetăţean român, în vârstă de 45 de ani, avea cu el o relaţie 
bună de prietenie, însă nu cunoaşte unde locuieşte, iar după reţinerea celor 5 tir-uri la vamă, nu l-a 
mai putut contacta telefonic . 

Banii erau rulaţi prin bancă, iar inculpatul nu se ocupa de contabilitate, de întocmirea 
facturilor şi de documentele de expediţie, acestea fiind în sarcina contabilei cunoscută de prietenul 
său [...]. De asemenea, inculpatul susţine că de efectuarea plăţilor prin bancă se ocupa un angajat al 
firmei, iar el (inculpatul) personal nu a ridicat bani din bancă decât o singură dată. Arată că plata 
furnizorilor externi s-a făcut prin bancă, fără contribuţia sa, deşi recunoaşte că, în afară de el, nici o 
altă persoană nu mai avea drept de semnătură în bancă.  

Mai precizează inculpatul că societatea dispunea de două ştampile, dintre care una era în 
posesia sa, pentru a confirma documentele de transport al mărfii, iar cea de-a doua în posesia 
contabilei. 

O altă susţinere a acestuia este că tirurile cu marfă veneau în Constanţa, la un PECO, unde 
erau desigilate de către reprezentanţii Gărzii Financiare, după care marfa era trimisă spre distribuire 
în Bucureşti. De asemenea, precizează că el personal nu a făcut niciodată comenzi la furnizori, dar 
recunoaşte că avea nişte cunoştinţe care se ocupau de aceasta, aceştia fiind practic nişte colaboratori 
externi ai firmei. 

Rezumând cu privire la această declaraţie a inculpatului, tribunalul a reţine că: inculpatul, 
prin intermediul unor colaboratori externi pe care el îi cunoştea, efectua comenzi de cumpărare 
produse agroalimentare, tot inculpatul era cel care cunoştea clienţii din Bucureşti cărora le vindea 
marfa, el era singurul care avea drept de semnătură în bancă, el deţinea ştampila utilizată la 
confirmarea CMR-urilor, şi în acelaşi timp nu a oferit nici un indiciu verificabil asupra existenţei 
pretinsului său prieten [...]/[...], şi cu atât mai puţin asupra faptului că acesta deţinea controlul asupra 
SC [...] SRL.  

În cea de-a doua declaraţie dată la instanţă, inculpatul susţine în plus că el nu a desfăşurat nici 
o activitate în numele firmei, nu a semnat nici un act în numele SC [...] SRL – cu excepţia proceselor 
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verbale de desigilare încheiate în mun Constanţa –nu a efectuat operaţiuni bancare (cu o excepţie), 
nu a dispus plăţi prin transfer bancar, nu a dat specimen de semnătură în bancă, deţine o societate 
comercială dar nu a desfăşurat afaceri comerciale prin aceasta cu firma SC [...] SRL; mai arată 
inculpatul că în perioada transporturilor confirmate în Constanţa, a venit şi a locuit la numitul [...] şi 
a deţinut ştampila societăţii numai pe perioada cât confirma transporturile. 

În ansamblu, tribunalul a reţinut că probele administrate stabilesc cu certitudine faptul că 
inculpatul [...] este persoana care a controlat în fapt şi în drept SC [...] SRL în perioada noiembrie 
2011 – martie 2012, inculpatul este persoana care a dispus toate operaţiunile cu sume de bani – plăţi 
şi încasări către şi de la firmele furnizoare/cumpărătoare de produse agroalimentare – legume şi 
fructe importate. Cu privire la acest aspect, faţă de apărarea inculpatului că a îndeplinit simple 
operaţiuni cu privire la care nu el a luat decizia, tribunalul constată că acesta nu a fost în măsură să 
explice în ce modalitate a comunicat cu el numitul [...], astfel încât la fiecare operaţiune bancară 
efectuată inculpatul să cunoască suma de virat/de plată, contul în care trebuie virată şi toate celelalte 
elemente ce trebuie cunoscute şi justificate în cadrul operaţiunilor bancare. Inculpatul nu a justificat 
(susţinând nereal că nu a efectuat operaţiuni bancare în contul SC [...] SRL) nici de ce sumele de 
încasat au intrat în exclusivitate prin contul din Bucureşti, în timp ce sumele de plată valutară s-au 
desfăşurat prin contul bancar din Constanţa, în condiţiile în care acest cont era alimentat exclusiv 
pentru efectuarea acelor plăţi valutare. Explicaţia acestui mod de lucru este aceea că prin fracţionarea 
operaţiunilor de încasare/plată, inculpatul a creat o imposibilitate obiectivă pentru organele statului şi 
expertul contabil de a stabili corelaţia între sumele încasate şi sumele plătite, respectiv între preţul 
plătit furnizorilor externi pentru un anumit transport de marfă, şi preţul încasat de la clienţi pentru 
acelaşi transport de bunuri. Astfel, inculpatul a îngreunat posibilitatea descoperirii şi dovedirii 
infracţiunii de evaziune fiscală , precum şi cuantumul prejudiciului.  

De asemenea, se dovedeşte din faptul aplicării ştampilei SC [...] SRL pe CMR-urile 
transporturilor descărcate în [...]/Bucureşti, ştampilă ce a rezultat că era în posesia inculpatului, că 
acesta a fost implicat în dirijarea şi descărcarea acelor transporturi, din moment ce persoanele care 
descărcau dispuneau de acea ştampilă. 

Referitor la prejudiciul creat bugetului de stat prin neînregistrarea celor 53 de 
transporturi/facturi despre care s-a dovedit că au intrat în România pentru beneficiar SC [...] SRL dar 
care au fost descărcate în altă locaţie decât cea declarată în CMR şi nu au fost înregistrate în 
contabilitate, tribunalul va reţine  ca prejudiciu cert cauzat suma de 219 048 lei, din care TVA de 
plată în sumă de 213 185 lei şi impozit pe profit în sumă de 5 863 lei, iar nu şi suma de 919 215,52 
lei, din care TVA de plată în sumă de 901 713,52 lei şi impozit pe profit în sumă de 17 502 lei 
(evidenţiate în raportul de expertiză contabilă), întrucât aceasta din urmă nu este urmarea 
neînregistrării în evidenţa contabilă a operaţiunilor comerciale desfăşurate şi a veniturilor realizate,  
ci are caracterul unei creanţe fiscale certe, reale şi exigibile datorate la bugetul de stat, ce poate fi 
recuperată pe calea executării silite de organele fiscale competente. 

Tribunalul a reţinut că în sarcina inculpatei [...] nu se justifică a fi reţinută forma autoratului 
la această infracţiune, întrucât rezultă din ansamblul probator că inculpata [...] nu a efectuat personal 
nici un act concret care să conducă la prejudicierea bugetului de stat prin ascunderea sursei 
impozabile sau omisiunea înregistrării în contabilitate a operaţiunilor comerciale efectuate.  

Împrejurarea că, în acte, figurează ca asociat şi administrator al SC [...] SRL nu constrituie 
automat şi dovada că inculpata a efectuat acte de autorat de de evaziune fiscală, câtă vreme se 
dovedeşte că aceste operaţiuni comerciale neînregistrate au fost realizate de alte persoane.  

În ce priveşte infracţiunea de evaziune fiscală prin declararea fictivă a sediului social, 
prevăzută de art. 9 alin 1 lit f) din Legea nr 241/2005, tribunalul constată că această faptă nu a fost 
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săvârşită de inculpată, şi nu există nici o dovadă că inculpata a contribuit în mod intenţionat la 
schimbarea sediului social, din strada [...] în Aleea [...].  

Mai mult, însuşi faptul că hotărârea asociatului unic în privinţa schimbării sediului a fost 
falsificată sub aspectul semnăturii, această semnătură nefiind a inculpatei [...] (conform raportului de 
expertiză grafică), constituie dovada că aceasta nu a fost implicată în demersurile privind schimbarea 
sediului la o adresă la care firma nu putea fi găsită.   

Pentru considerentele expuse, în baza art. 11 pct 2 lit a) Cod procedură penală raportat la art. 
10 lit c) Cod procedură penală tribunalul a dispus achitarea inculpatei [...] sub aspectul săvârşirii 
infracţiunii de evaziune fiscală prevăzută de art. 9 alin 1 lit f) din Legea nr 241/2005 ; 

În ce priveşte infracţiunea de folosirea de acte falsificate la autoritatea vamală, prev de  art. 
273 din Legea nr 86/2006 , cu aplicarea art. 41 alin 2 Cod penal, pentru care a fost trimisă în judecată 
inculpata, tribunalul a reţinut, pe de o parte, că astfel de acte materiale nu au fost realizate de 
inculpată, iar pe de altă parte, că inculpata nu a prevăzut această modalitate specifică prin intermediul 
căreia s-a săvârşit infracţiunea de evaziune fiscală prev de art. 9 lit b) pentru care s-a reţinut 
complicitatea ei. Dacă este adevărat că inculpata a prevăzut în general posibilitatea săvârşirii 
infracţiunii de evaziune fiscală, existând şi elemente de fapt care să-i întărească această bănuială,  
aceasta nu înseamnă că inculpata, fără cunoştinţe în domeniul relaţiilor vamale şi fără a cunoaşte care 
ar putea fi în concret activitatea prin care firma să evazioneze bugetul de stat, a putut prevede că 
activitatea infracţională va consta în importuri de bunuri agroalimentare supuse controlului vamal, şi 
că pentru aceasta se vor folosi înscrisuri purtând menţiuni false asupra sediului SC [...] SRL şi asupra 
locului descărcării mărfii. 

Pentru considerentele expuse, întrucât faptele indicate nu au fost prevăzute de inculpată, şi 
nici nu au fost realizate de aceasta în materialitatea lor, rezultă, pe de o parte, că încadrarea juridică 
corectă este cea de complicitate şi nu de autorat la această înfracţiune, iar, pe de altă parte, că lipsesc 
elemente constitutive ale acestei infracţiuni reţinute în sarcina inculpatei, şi anume elementul 
obiectiv şi cel subiectiv. 

Pentru aceste motive, după schimbarea corespunzătoare a încadrării juridice, în baza art. 11 
pct 2 lit a) Cod procedură penală raportat la art. 10 lit d) Cod procedură penală, tribunalul a dispus 
achitarea inculpatei [...] sub aspectul săvârşirii infracţiunii de complicitate la folosirea de acte 
falsificate la autoritatea vamală, prev de art. 26 Cod penal raportat la art. 273 din Legea nr 86/2006, 
cu aplicarea art. 41 alin 2 Cod penal. 

Împotriva acestei sentinţe au declarat apel Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanţa şi 
inculpaţii [...] şi [...]. 

În dezvoltarea motivelor de apel ale Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa s-a arătat în 
mod greşit s-a dispus achitarea inculpatei [...] pentru comiterea infracţiunii de evaziune fiscală 
prevăzută de art.9 lit.f  din Legea nr.241/2005, instanţa de fond motivând că aceasta nu avea 
cunoştinţă despre împrejurarea că inculpatul [...] urma ulterior să facă demersuri pentru schimbarea 
sediului societăţii; s-a arătat că trebuie avut în vedere faptul că această inculpată a dat o hotărâre prin 
care a decis schimbarea sediului social al societăţii pe data de 3 noiembrie 2011, iar pe data de 4 
noiembrie 2011 i-a dat inculpatului [...] o procură notarială, împuternicindu-l pe acesta să facă 
demersuri pentru schimbarea sediului social al societăţii, de asemenea să facă operaţiuni de import-
export şi să reprezinte societatea în faţa autorităţilor vamale; faţă de aceste aspecte rezultă faptul că 
inculpata avea cunoştinţă despre toate operaţiunile care urmau să se desfăşoare şi că se intenţiona 
schimbarea sediului societăţii pentru a nu fi găsită societatea de către organele de control,  inculpata 
fiind astfel vinovată şi de săvârşirea infracţiunii de folosire de acte falsificate la Autoritatea Vamală, 
în condiţiile în care aceasta cunoştea despre operaţiunile vamale ce urmau să se efectueze; s-a mai 
arătat că aşa cum rezultă din procura  cu  care a fost împuternicit inculpatul [...], aceasta  i-a dat 
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libertatea coinculpatului să desfăşoare şi operaţiuni de import-export şi să reprezinte societatea la 
autorităţile vamale; în condiţiile în care inculpata cunoştea ce operaţiuni urma să desfăşoare 
societatea consideră că aceasta se face vinovată şi de săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală fiind 
autor alături de celălalt inculpat şi nu complice; astfel, potrivit procurorii notariale, inculpata [...] l-a 
împuternicit pe inculpatul [...], printre altele, să reprezinte societatea în faţa autorităţilor în vederea 
depunerii de declaraţii lunare, acest lucru însemnând că ţinerea contabilităţii şi depunerea 
declaraţiilor trimestriale şi anuale erau în sarcina sa, ştiut fiind faptul că o persoană se face vinovată 
de săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală şi dacă nu ţine contabilitatea, dar şi dacă nu face 
declaraţii anuale şi trimestriale la autoritatea fiscală; practic cei doi inculpaţi şi-au împărţit atribuţiile 
pe care le aveau faţă de stat, respectiv inculpatul [...] trebuia să facă declaraţiile lunare, iar inculpata 
[...] să rămână responsabilă de ţinerea contabilităţii şi de depunerea declaraţiilor anuale; în ceea ce 
priveşte individualizarea pedepsei apreciază că instanţa de fond a aplicat o pedeapsă mult sub 
minimul prevăzut de lege după reţinerea circumstanţelor atenuante, având în vedere cuantumul mare 
al prejudiciului, gravitatea faptelor prin modul în care au fost comise astfel încât, nu se poate afirma 
că inculpata nu avea cunoştinţă de ceea ce se întâmplă în condiţiile în care este o persoană care a 
absolvit liceul; s-a mai criticat, prin motivele scrise de apel, greşita confiscare a sumei de 219.048 lei 
doar de la inculpatul [...], impunându-se confiscarea acestei sume de la inculpaţii [...] şi [...] deoarece 
ambii inculpaţi sunt condamnaţi pentru comiterea infracţiunii de evaziune fiscală. 

În dezvoltarea motivelor de apel ale inculpatului [...] s-a solicitat, în temeiul art.16 lit.b Cod 
procedură penală sau art.16 lit.c Cod procedură penală, achitarea inculpatului cu privire la prima 
acuzaţie prin care s-a reţinut că în perioada decembrie 2011 – 12 martie 2012 în calitate de 
împuternicit a efectuat operaţiuni comerciale de achiziţii intracomunitare de  mărfuri  agroalimentare 
şi comercializarea acestora; s-a solicitat a se constata că prin Ordonanţa nr.10 din data de 10.03.2012 
a procurorului de caz s-a dispus autorizarea pentru un timp de 48 ore a interceptărilor telefonice a lui 
[...] [...], chiar în referatul şefului comisar [...] se arată că l-a interceptat pe [...] [...] ca fiind cel care 
dispunea şi administra societatea; s.a mai arătat că există 27 de declaraţii de martori în favoarea 
inculpatului, martorul [...] declarând că inculpatul [...] nu este cel care l-a plătit, martorul [...] arătând 
că marfa se descărca numai după ce era verificată de către Garda Financiară iar inculpatul nu a avut 
niciodată capacitatea reală de a dispune contabilei să nu înregistreze actele în contabilitate; s-a mai 
precizat că la fila 110 se află declaraţia contabilei [...] în care se arată că din punctul său de vedere 
administrator era domnul [...], cu acesta ţinea legătura, îi aducea actele, le înregistra şi le depunea la 
Administraţia Financiară.  

În ceea ce priveşte infracţiunea prevăzută de art.9 alin.1 lit.f  din Legea nr.241/2005, s-a 
solicitat admiterea apelului declarat de apelantul inculpat [...], desfiinţarea hotărârii instanţei de fond 
şi, rejudecând, să se dispună achitarea inculpatului în temeiul dispoziţiilor art.16 lit.b Cod procedură 
penală, întrucât este nevinovat, arătându-se că faţă de această infracţiune nu sunt indicate actele 
materiale care au fost emise de către acesta pentru a se sustrage de la verificări; pentru a exista o 
sustragere, o persoană trebuie să dispună din punct de vedere fizic a nu se îndeplini anumite obligaţii 
sau solicitări din partea statului precizat, când s-au cerut documente de către autorităţi, însă nu s-au 
precizat când s-au cerut documente de către autorităţi, nefiind astfel identificate momentele 
temporale – zile, ani, când s-au realizat faptic acţiunile imputabile inculpatului [...], ca pe baza 
acestor elemente şi a altora să poată fi stabilită întrunirea elementelor constitutive ale infracţiunii 
prevăzută de art.9 lit.f din Legea nr.241/2005. 
 Cu privire la infracţiunea prevăzută de art.273 din Legea nr.86/2006, în temeiul dispoziţiilor 
art.17 alin.2 Cod procedură penală raportat la art.16 lit.b Cod procedură penală, s-a solicitat achitarea 
inculpatului având în vedere că în actul de acuzare nu  s-au identificat acţiunea, data şi respectiv 
persoana care ar fi realizat această folosire astfel încât să inducă în eroare Autoritatea Vamală şi că 
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aceasta se află în imposibilitatea reală, fără să facă dovada faptului că aceasta a manifestat activitatea 
de a identifica societatea; în situaţia în care autoritatea statului dovedeşte o pasivitate în vederea 
identificării documentelor respective numai printr-o simplă adresă tot instanţa şi practica 
judecătorească a stabilit că nu se poate folosi o acţiune de folosire a documentelor falsificate cât timp 
a făcut dovada că persoana care le-a depus avea cunoştinţă că sunt falsificate; în această situaţie, 
inculpatul mai este protejat şi de eroarea de fapt, întrucât acesta niciodată nu a stat la baza emiterii 
documentelor şi respectiv nu s-a făcut dovada faptului că are cunoştinţă despre faptul că documentele 
ar fi fost create în mod fals. 

 În subsidiar, în temeiul dispoziţiilor art.421 alin.2 lit.a Cod procedură penală, în situaţia în 
care se va da eficienţă dispoziţiilor art.396 Cod procedură penală şi se vor găsi acţiuni care pot fi 
încadrate în una dintre cele trei acuzaţii se va observa că implicarea trebuie analizată şi sancţionată 
din punctul de vedere al încălcării legislaţiei gradual, s-a solicitat să se dispună o sancţiune cu 
suspendare sub supraveghere astfel cum prevăd dispoziţiile art.861 Cod penal, având în vedere că 
inculpatul a făcut eforturi pentru a acoperi şi latura financiară, a dorit să acopere şi prejudiciul creat 
de către coinculpata [...], însă nu a mai reuşit obţinerea împrumutului, iar scopul pedepsei prevăzut 
de art.52 Cod penal, atât sancţionator cât şi de reeducare, poate fi atins şi prin aplicarea unei pedepse 
în temeiul dispoziţiilor art.861 Cod penal.   

În dezvoltarea motivelor de apel ale inculpatului [...] s-a solicitat în principal a se constata că 
nu reiese cu certitudine implicarea acestuia în săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, împrejurare 
în care în temeiul dispoziţiilor art.16 alin.1 lit.c Cod procedură penală se impune achitarea 
inculpatului; în ceea ce priveşte cea de a doua condamnare pentru fapta de fals în înscrisuri, s-a 
precizat că inculpatul nu are nicio opţiune considerând că această faptă a fost dovedită, iar pedeapsa 
aplicată este corectă. 

În subsidiar, în situaţia în care se va constata o oarecare implicare a inculpatului în săvârşirea 
infracţiunii de evaziune fiscală, s-a solicitat a se constata că hotărârea instanţei de fond este 
temeinică şi legală în ceea ce priveşte cuantumul pedepsei aplicat pentru această infracţiune şi să fie 
menţinută ca atare. 

Inculpaţii [...] (la termenul din data 12.06.2015) şi [...] (La termenul din data 16.01.2015) au 
precizat personal că nu doresc să dea declaraţie în faţa instanţei de apel, uzând de dreptul la tăcere 
prev. de art.83 lit.a) cod procedură penală. 

Examinând sentinţa apelată în raport de motivele de apel şi de actele şi lucrările dosarului, 
Curtea constată că apelurile formulate în cauză de către Parchetul de pe lângă Tribunalul 
Constanţa şi inculpaţii [...] şi [...] sunt fondate, pentru următoarele: 

 
I. Cu privire la inculpata [...] 
 

           Curtea constată că este fondat motivul de apel al Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa 
prin care s-a criticat schimbarea de încadrare juridică din infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art. 
9 alin 1 lit b) din Legea nr 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin 2 Cod penal 1969, în infracţiunea de 
complicitate la evaziune fiscală prev. de art. 26 Cod penal 1969 raportat la art. 9 alin 1 lit b) din 
Legea nr 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin 2 Cod penal 1969.  

În acest sens, Curtea constată că în mod neîntemeiat instanţa de fond a reţinut pentru 
inculpata [...] forma complicităţii la evaziune fiscală în locul autoratului la evaziune fiscală prev. de 
art. 9 alin 1 lit b) din Legea nr 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin 2 Cod penal 1969. 

Astfel, potrivit art. 9 alin 1 lit b) din Legea nr 241/2005:  
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„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”. 

 Faptul că inculpata [...] nu a efectuat personal nici un act concret care să conducă la 
prejudicierea bugetului de stat prin ascunderea sursei impozabile sau omisiunea înregistrării în 
contabilitate a operaţiunilor comerciale efectuate nu determină implicit o lipsă de responsabilitate a 
inculpatei cu privire la activitatea societăţii comerciale a cărei administrator era.  

Curtea constată că inculpata [...] a fost în acea perioadă unic asociat şi administrator al SC [...] 
SRL şi prin urmare avea obligaţia să verifice activitatea comercială a societăţii comerciale respective, 
implicit evidenţierea în contabilitate în mod corect a tuturor activităţilor comerciale desfăşurate de 
societatea comercială respectivă, chiar dacă operaţiunile comerciale au fost desfăşurate efectiv de 
către altă persoană împuternicită în acest sens. 

Cu alte cuvinte, inculpata [...] era responsabilă de împuternicirea pe care a dat-o inculpatului 
[...] şi ar fi trebuit să verifice operaţiunile comerciale pe care acesta le-a făcut în baza acelei 
împuterniciri, cu atât mai mult cu cât inculpatei îi reveneau obligaţiile corespunzătoare funcţiei de 
administrator al societăţii commerciale, inclusiv cele menţionate mai sus cu privire la evidenţierea în 
contabilitate în mod corect a tuturor activităţilor comerciale desfăşurate şi cu privire la depunerea 
declaraţiilor anuale la autorităţile fiscale. 

Prin urmare, Curtea constată că inculpata [...] a comis infracţiunea de evaziune fiscală prev. 
de art. 9 alin 1 lit b) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin 2 Cod penal 1969, în forma 
autoratului şi nu în forma complicităţii. 

Sub aspectul laturii subiective, Curtea constată că această infracţiune de evaziune fiscală a 
fost comisă de inculpata [...] sub forma de vinovăţie a intenţiei directe, raportat la aspectele reţinute 
de către instanţa de fond, respectiv faptul că inculpata  avea studii suficiente, precum şi accesul la 
informaţiile mass-media care să garanteze că a acumulat pe parcursul timpului cultura generală în 
privinţa funcţionării societăţilor comerciale, precum şi faptul că inculpata, prin chiar declaraţiile sale, 
a recunoscut că şi-a dat seama de caracterul îndoielnic, ocult, dubios, al preluării acelei societăţi 
comerciale, al faptului că toate actele de înfinţare au rămas la o persoană necunoscută ei, că a dat 
procură de reprezentare unei persoane pe care nu o cunoştea, astfel încât implicit a fost conştientă de 
riscul ca această persoană să efectueze şi acte ilicite în numele societăţii sale, acceptând 
eventualitatea producerii unui prejudiciu prin evaziune fiscală. 

Ar fi inadmisibil ca, în urma unei procuri prin care administratorul unei societăţi comerciale 
împuterniceşte o altă persoană să încheie noi contracte şi să efectueze orice operaţiuni bancare în 
numele societăţii, administratorul acelei societăţi comerciale să nu mai aibă nicio răspundere cu 
privire la activitatea firmei respective, atâta timp cât şi-a păstrat calitatea de administrator al 
societăţii comerciale şi nu a fost desemnată o altă persoană ca administrator.    

În consecinţă, în baza art.386 cod procedură penală, Curtea va schimba încadrarea juridică 
din complicitate la infracţiunea de „evaziune fiscală” prev. de art.26 cod penal 1969 rap. la art.9 
alin.1 lit.b) din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.41 alin.(2) cod penal 1969 în infracţiunea de 
„evaziune fiscală” în forma autoratului prev. de art.9 alin.1 lit.b) din Legea nr.241/2005 cu aplicarea 
art.41 alin.(2) cod penal 1969. 

Curtea mai constată că sunt întemeiate motivele de apel ale Parchetului de pe lângă 
Tribunalul Constanţa prin care s-a criticat achitarea inculpatei [...]pentru săvârşirea infracţiunii de 
evaziune fiscală prev. de art.9 alin.1 lit.f) din Legea nr.241/2005. 
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Curtea reţine că, potrivit art.9 alin.1 lit.f) din Legea nr.241/2005: 
„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: 
    ………. 
 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”. 

În ceea ce priveşte infracţiunea de evaziune comisă în modalitatea de declarare fictivă a 
sediului societăţii comerciale, Curtea constată că sunt incidente şi cu privire la această infracţiune 
aspectele expuse mai sus cu privire la inculpata [...], în sensul că: 

- inculpata avea studii suficiente, precum şi accesul la informaţiile mass-media care să 
garanteze că a acumulat pe parcursul timpului cultura generală în privinţa funcţionării 
societăţilor comerciale,  

- prin chiar declaraţiile sale, inculpata a recunoscut că şi-a dat seama de caracterul îndoielnic, 
ocult, dubios, al preluării acelei societăţi comerciale, 

- a dat procură de reprezentare unei persoane pe care nu o cunoştea, fiind astfel implicit a fost 
conştientă de riscul ca această persoană să efectueze şi acte ilicite în numele societăţii sale, 
respectiv acte de evaziune fiscală. 
Acelaşi raţionament cu cel expus cu privire la infracţiunea de evaziune fiscală în forma prev. 

de art.9 alin.1 lit.b) din Legea nr.241/2005 este valabil şi în cazul infracţiunii de evaziune fiscală în 
forma prev. de art.9 alin.1 lit.f) din Legea nr.241/2005, având în vedere că prin aceaşi procură 
autentificată sub nr.4723/04.11.2011 la B.N.P. [...], inculpata [...], în calitate de administrator al SC 
[...] SRL, l-a împuternicit pe inculpatul [...] atât să deschidă conturi bancare să facă depuneri şi 
retrageri în contul societăţii, să efectueze demersurile în faţa autorităţilor pentru depunerea 
declaraţiilor lunare, să încheie noi contracte, să semneze hotărâri modificatoare ale statutului 
societăţii, cât şi să facă demersuri privind schimbarea sediului social al acesteia.  

Prin urmare, fapta inculpatei [...] care, în perioada 7 octombrie 2011 - 4 noiembrie 2011, a 
preluat în calitate de asociat unic şi administrator societatea SC [...] SRL Constanţa, a deschis cont 
bancar la [...] agenţia [...] din Constanţa, şi a emis la notarul public o procură prin care l-a 
împuternicit pe inculpatul [...] să schimbe sediul social al acestei societăţi comerciale, acceptând prin 
aceasta posibilitatea ca alte persoane să schimbe sediul social, întruneşte elelemtele constitutive ale 
infracţiunii de evaziune fiscală prevăzută de art. 9 alin 1 lit f) din Legea nr 241/2005.  
 Nu sunt întemeiate motivele de apel ale Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa prin 
care s-a criticat soluţia instanţei de fond de achitare a inculpatei [...] pentru comiterea infracţiunii de 
complicitate la folosire de acte falsificate la autoritatea vamală prev. de art.26 cod penal 1969 
raportat la art.273 din Legea nr.86/2006 cu aplicarea art.41 alin.2 cod penal 1969.  

În acest sens, Curtea constată că instanţa de fond a apreciat în mod corect că, pe de o parte, 
astfel de acte materiale nu au fost realizate de inculpată, iar pe de altă parte, că inculpata nu a 
prevăzut această modalitate specifică prin intermediul căreia s-a săvârşit infracţiunea de evaziune 
fiscală prev. de art. 9 lit b) pentru care s-a reţinut complicitatea ei.  

Curtea apreciază că faptul că inculpata a prevăzut în general posibilitatea săvârşirii 
infracţiunii de evaziune fiscală, existând şi elemente de fapt care să-i întărească această bănuială, 
aceasta nu înseamnă că inculpata, care nu avea cunoştinţe în domeniul relaţiilor vamale şi fără a 
cunoaşte care ar putea fi în concret activitatea prin care firma să evazioneze bugetul de stat, a putut 
prevede că activitatea infracţională va consta în importuri de bunuri agroalimentare supuse 
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controlului vamal, şi că pentru aceasta se vor folosi înscrisuri purtând menţiuni false asupra sediului 
SC [...] SRL şi asupra locului descărcării mărfii. 

Prin urmare, atâta timp cât din probele administrate în prezentul dosar nu reiese că faptele 
indicate nu au fost prevăzute de inculpată, şi nici nu au fost realizate de aceasta în materialitatea lor, 
Curtea constată că lipsesc elemente constitutive ale acestei infracţiuni reţinute în sarcina inculpatei, 
şi anume elementul obiectiv şi cel subiectiv, impunându-se în consecinţă achitarea inculpatei [...] în 
baza art. 11 pct 2 lit a) Cod procedură penală raportat la art. 10 lit d) Cod procedură penală pentru 
săvârşirea infracţiunii de complicitate la folosirea de acte falsificate la autoritatea vamală, prev. de 
art. 26 Cod penal raportat la art. 273 din Legea nr 86/2006, cu aplicarea art. 41 alin 2 Cod penal. 

În ceea ce priveşte individualizarea judiciară a pedepselor pentru infracţiunile de evaziune 
fiscală reţinute în sarcina inculpatei [...], Curtea constată că este întemeiat şi motivul de apel al 
Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa privind reţinerea circumstanţelor atenuante judiciare 
prev. de art.74 alin.1 lit.a) şi alin.2 cod penal 1969. 

Curtea apreciază că nu se impunea reţinerea în favoarea inculpatei [...] a acestor circumstanţe 
atenuante judiciare; astfel, vârsta relativ tânără a acesteia, lipsa antecedentelor penale, încadrarea în 
muncă după terminarea liceului, faptul că inculpata s-a implicat în activitatea infracţională la 
îndemnul şi influenţa unui prieten intim, pe fondul lipsei de experienţă de viaţă şi a lipsei de hotărâre 
în luarea deciziilor, nu sunt de natură a fi reţinute ca circumstanţe atenuante judiciare, fiind în 
contradicţie cu aspectele expuse mai sus prin care s-a reţinut vinovăţia acestei inculpate cu privire la 
cele două infracţiuni de evaziune fiscală, respectiv cu faptul că inculpata  avea studii suficiente, 
raportat şi la accesul la informaţiile mass-media care să garanteze că a acumulat pe parcursul 
timpului cultura generală în privinţa funcţionării societăţilor comerciale, precum şi faptul că 
inculpata, prin chiar declaraţiile sale, a recunoscut că şi-a dat seama de caracterul îndoielnic, ocult, 
dubios, al preluării acelei societăţi comerciale, al faptului că toate actele de înfinţare au rămas la o 
persoană necunoscută ei, că a dat procură de reprezentare unei persoane pe care nu o cunoştea, astfel 
încât implicit a fost conştientă de riscul ca această persoană să efectueze şi acte ilicite în numele 
societăţii sale, acceptând eventualitatea producerii unui prejudiciu prin evaziune fiscală. 

În acelaşi sens, al nereţinerii circumstanţelor atenuante judiciare, Curtea mai are în vedere 
cuantumul ridicat al prejudiciului cauzat prin evaziune fiscală (219.048 lei), precum şi faptul că până 
în prezent inculpata [...] nu a efectuat niciun demers pentru recuperarea, măcar parţială, a 
prejudiciului cauzat. 

Aspectele reţinute de către instanţa de fond vor fi avute în vedere de către Curte, dar nu ca 
circumstanţe atenuante judiciare, ci pentru aplicarea unor pedepse orientate către minimul special de 
pedeapsă prev. de art.9 lit.b), respectiv art.9 lit.f) din Legea nr.241/2005, urmând a aplica inculpatei 
pedepse de câte 2 ani închisoare şi 3 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de 
art.64 lit.a) (teza a II-a), lit.b) şi lit.c) (dreptul de a exercita în drept sau în fapt funcţia de 
administrator la o societate comercială) cod penal 1969 (raportat la natura infracţiunilor comise şi la 
calitatea în care le-a comis), pentru fiecare dintre cele 2 infracţiuni de „evaziune fiscală” reţinute în 
sarcina sa. 

În ceea ce priveşte aplicarea legii penale mai favorabile, raportat la intrarea în vigoare la 
01.02.2014 a noului cod penal, Curtea constată că limitele de pedeapsă pentru infracţiunile de 
evaziune fiscală în modalităţile reţinute pentru inculpata [...] nu au fost modificate, însă regimul 
sancţionator al concursului de infracţiuni prev. de art.39 lit.b) din noul cod penal este mai aspru 
(raportat la sporul obligatoriu de pedeapsă) faţă de regimul sancţionator al concursului de infracţiuni 
prev. de art.34 lit.b) cod penal 1969. 

 Prin urmare, în baza art.33 lit.a) rap. la art.34 lit.b) cod penal 1969, art.35 cod penal din 
1969, cu aplicarea art.5 cod penal, se vor contopi pedepsele aplicate inculpatei [...] în pedeapsa cea 
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mai grea de 2 ani închisoare şi 3 ani, pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de 
art.64 lit.a) (teza a II-a), lit.b) şi lit.c) (dreptul de a exercita în drept sau în fapt funcţia de 
administrator la o societate comercială) cod penal 1969.  

Curtea va interzice inculpatei [...], ca pedeapsă accesorie, şi exerciţiul dreptului prev. de 
art.64 lit.c) (dreptul de a exercita în drept sau în fapt funcţia de administrator la o societate 
comercială) cod penal 1969, având în vedere natura infracţiunilor comise şi la calitatea în care le-a 
comis. 

În ceea ce priveşte modalitatea de executare a pedepsei rezultante de 2 ani închisoare, 
aplicând global legea penală mai favorabilă potrivit deciziei nr. 265/06.05.2014 a Curţii 
Constituţionale (publicată în Monitorul Oficial nr. 372/20.05.2014), Curtea apreciază că scopul 
educativ şi preventiv al pedepsei prev. de art.52 cod penal 1969 poate fi atins şi fără executarea în 
regim de detenţie a pedepsei, raportat la vârsta tânără a inculpatei, a atitudinii relativ sincere a 
acesteia, la lipsa antecedentelor penale a acesteia şi la faptul că în perioada de aprox. 3 ani din 
momentul în care a comis faptele până în prezent inculpata a avut un comportament corespunzător, 
de respectare a normelor de convieţuire socială, fiind astfel îndeplinite cerinţele prev. de art.861 
alin.1 lit.b),c), alin.2) cod penal 1969 privind suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei. 

În consecinţă, în baza art.861 alin.(1, 2) cod penal 1969, Curtea va dispune suspendarea sub 
supraveghere a executării pedepsei rezultante aplicate inculpatei [...] de 2 ani închisoare.  

În baza art.71 alin. (5) cod penal 1969, Curtea va suspenda executarea pedepselor accesorii 
aplicate acestei inculpate pe durata suspendării sub supraveghere a executării pedepsei închisorii. 

În baza art.862 cod penal 1969, se va stabili un termen de încercare de 5 ani pentru inculpata 
[...]. 

În  baza  art.863 cod penal 1969, Curtea va obliga pe inculpata [...] să respecte pe  durata  
termenului de încercare  următoarele  măsuri  de  supraveghere :  

• să se prezinte, la datele fixate la Serviciul de Probaţiune Bucureşti; 
• să anunţe în prealabil orice schimbare de domiciliu, reşedinţă  sau  locuinţă şi orice 

deplasare care  depăşeşte 8 zile, precum  şi  întoarcerea; 
• să comunice şi să justifice schimbarea locului  de  muncă; 
• să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele sale de existenţă. 

Curtea va atrage atenţia inculpatei [...] asupra  dispoziţiilor art.864 cod penal 1969 privind 
revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere în cazul săvârşirii unei noi infracţiuni în 
cursul termenului de încercare sau în cazul neîndeplinirii cu rea-credinţă a măsurilor de supraveghere 
stabilite.   
 

II. Cu privire la inculpatul [...] 
 
          Prima instanţă a reţinut corect starea de fapt şi a făcut o analiză temeinică a probelor 
administrate în cauză, reţinând vinovăţia inculpatului [...] sub forma intenţiei directe cu privire la 
infracţiunile pentru care a fost trimis în judecată. 

Nu sunt întemeiate motivele de apel invocate de către inculpatul [...] prin care a solicitat în 
temeiul art.16 lit.b Cod procedură penală sau art.16 lit.c Cod procedură penală, achitarea inculpatului 
cu privire la prima acuzaţie prin care s-a reţinut că în perioada decembrie 2011 – 12 martie 2012 în 
calitate de împuternicit a efectuat operaţiuni comerciale de achiziţii intracomunitare de mărfuri 
agroalimentare şi comercializarea acestora. 

În acest sens, Curtea constată că în mod întemeiat instanţa de fond a reţinut că inculpatul, prin 
intermediul unor colaboratori externi pe care el îi cunoştea, efectua comenzi de cumpărare produse 
agroalimentare, tot inculpatul era cel care cunoştea clienţii din Bucureşti cărora le vindea marfa, el 
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era singurul care avea drept de semnătură în bancă, el deţinea ştampila utilizată la confirmarea CMR-
urilor, şi în acelaşi timp nu a oferit nici un indiciu verificabil asupra existenţei pretinsului său prieten 
[...]/[...], şi cu atât mai puţin asupra faptului că acesta deţinea controlul asupra SC [...] SRL.  

Tribunalul a reţinut în mod corect ca fiind nesincere declaraţiile inculpatului (în sensul că el 
nu a desfăşurat nici o activitate în numele firmei, nu a semnat nici un act în numele SC [...] SRL – cu 
excepţia proceselor verbale de desigilare încheiate în mun Constanţa – nu a efectuat operaţiuni 
bancare - cu o excepţie, nu a dispus plăţi prin transfer bancar, nu a dat specimen de semnătură în 
bancă, deţine o societate comercială dar nu a desfăşurat afaceri comerciale prin aceasta cu firma SC 
[...] SRL; mai arată inculpatul că în perioada transporturilor confirmate în Constanţa, a venit şi a 
locuit la numitul [...] şi a deţinut ştampila societăţii numai pe perioada cât confirma transporturile), 
raportat la următoarele argumente: 

- în ce priveşte afirmaţia referitoare la faptul că a locuit efectiv în Constanţa, rezultă din 
actele dosarului că atât transporturile înregistrate în contabilitate cât şi cele neînregistrate în 
contabilitate s-au desfăşurat în perioada noiembrie 2011 – martie 2012. Prin urmare, conform 
declaraţiei inculpatului, ar însemna că în această perioadă acesta a locuit în mun Constanţa. Or, din 
extrasele de cont bancar communicate de [...] sucursala [...], se constată că s-au efectuat operaţiuni 
bancare, la ordinul persoanei împuternicite pe cont, în mod frecvent în perioada menţionată. Pe de 
altă parte, rezultă că inculpatul era singura persoană împuternicită să dispună operaţiuni bancare în 
conturile SC [...] SRL sucursala [...]. Astfel, se probează cu certitudine că la toate datele când s-au 
efectuat operaţiuni bancare în [...]/Ilfov, inculpatul s-a aflat în acea locaţie, contrar susţinerilor 
acestuia că a locuit în Constanţa şi că problemele legate de propria firmă le rezolva telefonic (adică 
nu a plecat în perioada respectivă din Constanţa). 
- în ce priveşte pretinsa relaţie de prietenie dintre el şi numitul [...], precum şi că l-a ajutat 
dezinteresat pe acesta, tribunalul remarcă în primul rând că iniţial inculpatul nici nu a cunoscut exact 
numele acestuia,  numindu-l [...], şi revenind asupra numelui în cea de-a doua declaraţie ca urmare a 
declaraţiei martorei [...] care indicase în declaraţia sa acest nume de [...].  Existenţa numitului [...] 
este confirmată de martora respectivă, dar numai în ceea ce priveşte efectuarea operaţiunilor 
comerciale corect desfăşurate şi înregistrate în mun Constanţa, cu privire la care inculpatul nu a fost 
trimis în judecată. 

Prin urmare, Curtea constată că în mod întemeiat instanţa de fond a reţinut că numitul [...] 
este o persoană care s-a ocupat de depunerea înscrisurilor justificative la contabilă, pentru a fi 
înregistrate, dar nicidecum că el era adevăratul beneficiar al acestor operaţiuni. 

În acelaşi sens, Curtea reţine că martora [...] a declarat faptul că, în momentul când organele 
financiar-fiscale au solicitat prezenţa reprezentantului societăţii,  inculpatul [...] a fost acela care s-a 
prezentat, ocazie cu care a şi fost cunoscut de martoră.  
- în ce priveşte susţinerea că inculpatul a locuit la numitul [...], Curtea constată că această apărare nu 
este întemeiată, având în vedere că inculpatul a susţinut că nu cunoaşte alte date despre [...], nu a fost 
în măsură să indice adresa la care a locuit, alte date verificabile, deşi toate acestea erau apărări 
importante ale sale şi inculpatul a avut întreaga posibilitate de a merge la adresa unde susţine că a 
locuit, de a identifica proprietarul acelui apartament, de a comunica aceste date instanţei, etc.  

Prin urmare, Curtea reţine că din coroborarea probelor administrate în cauză reiese cu 
certitudine faptul că inculpatul [...] este persoana care a controlat în fapt şi în drept SC [...] SRL în 
perioada noiembrie 2011 – martie 2012, inculpatul este persoana care a dispus toate operaţiunile cu 
sume de bani – plăţi şi încasări către şi de la firmele furnizoare/cumpărătoare de produse 
agroalimentare –legume şi fructe importate.  

Cu privire la acest aspect, faţă de apărarea inculpatului că a îndeplinit simple operaţiuni cu 
privire la care nu el a luat decizia, tribunalul a constatat în mod întemeiat că acesta nu a fost în 
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măsură să explice în ce modalitate a comunicat cu el numitul [...], astfel încât la fiecare operaţiune 
bancară efectuată inculpatul să cunoască suma de virat/de plată, contul în care trebuie virată şi toate 
celelalte elemente ce trebuie cunoscute şi justificate în cadrul operaţiunilor bancare. Inculpatul nu a 
justificat (susţinând nereal că nu a efectuat operaţiuni bancare în contul SC [...] SRL) nici de ce 
sumele de încasat au intrat în exclusivitate prin contul din Bucureşti, în timp ce sumele de plată 
valutară s-au desfăşurat prin contul bancar din Constanţa, în condiţiile în care acest cont era 
alimentat exclusiv pentru efectuarea acelor plăţi valutare. Explicaţia acestui mod de lucru este aceea 
că prin fracţionarea operaţiunilor de încasare/plată, inculpatul a creat o imposibilitate obiectivă 
pentru organele statului şi expertul contabil de a stabili corelaţia între sumele încasate şi sumele 
plătite, respectiv între preţul plătit furnizorilor externi pentru un anumit transport de marfă, şi preţul 
încasat de la clienţi pentru acelaşi transport de bunuri. Astfel, inculpatul a îngreunat posibilitatea 
descoperirii şi dovedirii infracţiunii de evaziune fiscală, precum şi cuantumul prejudiciului.  

De asemenea, din faptul aplicării ştampilei SC [...] SRL pe CMR-urile transporturilor 
descărcate în [...]/Bucureşti, ştampilă ce a rezultat că era în posesia inculpatului, reiese că acesta a 
fost implicat în dirijarea şi descărcarea acelor transporturi, din moment ce persoanele care descărcau 
dispuneau de acea ştampilă. 

 Faptul că prin Ordonanţa nr.10 din data de 10.03.2012 a procurorului de caz s-a dispus 
autorizarea pentru un timp de 48 ore a interceptărilor telefonice a lui [...] [...], nu înseamnă că cel 
răspunzător de activitatea comercială a SC [...] SRL a fost numitul [...] [...], Curtea reţinând că în acel 
moment al anchetei penale s-a verificat şi această ipoteză care nu a fost confirmată de interceptările 
efectuate şi nici de celelalte mijloace de probă administrate în cauză.    

Declaraţii de martori care se susţine de către inculpatul [...] că sunt în favoarea sa (martorul 
[...], [...], contabila [...]) nu au o relevanţă deosebită raportat la aspectele expuse mai sus, respectiv că 
inculpatul [...] este cel care a dat diverse împuterniciri altor persoane să efectueze diverse operaţiuni 
în numele firmei; în acelaşi sens, Curtea are în vedere şi declaraţia martorei [...] a declarat faptul că, 
în momentul când organele financiar-fiscale au solicitat prezenţa reprezentantului societăţii, 
inculpatul [...] a fost acela care s-a prezentat, ocazie cu care a şi fost cunoscut de martoră.  

Nu sunt întemeiate nici motivele de apel ale inculpatului [...] prin care a solicitat achitarea 
inculpatului în temeiul dispoziţiilor art.16 lit.b Cod procedură penală pentru săvârşirea infracţiunii 
prevăzută de art.9 alin.1 lit.f din Legea nr.241/2005. 

În acest sens, Curtea reţine că prin procură autentificată sub nr…./04.11.2011 la B.N.P. [...], 
inculpata [...], în calitate de administrator al SC [...] SRL, l-a împuternicit pe inculpatul [...] atât să 
deschidă conturi bancare, să facă depuneri şi retrageri în contul societăţii, să efectueze demersurile în 
faţa autorităţilor pentru depunerea declaraţiilor lunare, să încheie noi contracte, să semneze hotărâri 
modificatoare ale statutului societăţii, cât şi să facă demersuri privind schimbarea sediului social al 
acesteia. 

Prin urmare, raportat la ansamblul probelor administrate, din modalitatea concretă de 
desfăşurarea a activităţilor comerciale a SC [...] SRL având drept scop evitarea taxelor şi impozitelor 
către bugetul statului, din faptul că demersurile efectuate pentru schimbarea sediului acestei firme s-
au desfăşurat în perioada imediat următoare de 04.11.2011 când s-a emis procura menţionată mai sus 
(în aprox. 10 zile ulterioare), că inculpatul [...] a apelat la diferite persoane interpuse pentru a efectua 
diferite demersuri privind activitatea SC [...] SRL (apelând în acest sens la inculpatul [...] pentru 
schimbarea sediului societăţii comerciale), Curtea constată că nu sunt întemeiate motivele de apel ale 
inculpatului [...] în sensul că nu este descrisă această faptă a inculpatului.   

De asemenea, nu sunt întemeiate nici motivele de apel ale aceluiaşi inculpat prin care a 
solicitat, în temeiul dispoziţiilor art.17 alin.2 Cod procedură penală raportat la art.16 lit.b Cod 
procedură  penală, achitarea  pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art.273 din Legea 
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nr.86/2006, în sensul că nu  s-au identificat acţiunile, data şi respectiv persoana care a realizat această 
folosire a unor documente pentru inducerea în eroare a Autorităţii Vamale, în condiţiile în care, astfel 
cum s-a arătat mai sus, din probatoriul administrat în cauză reiese că inculpatul [...] este cel care a dat 
diverse împuterniciri altor persoane să efectueze diverse operaţiuni în numele firmei, acest inculpat 
fiind persoana care a controlat în fapt şi în drept SC [...] SRL în perioada noiembrie 2011 – martie 
2012, inculpatul este persoana care a dispus toate operaţiunile cu sume de bani – plăţi şi încasări 
către şi de la firmele furnizoare/cumpărătoare de produse agroalimentare –legume şi fructe importate.  

În ceea ce priveşte perioada de comitere a acestei infracţiuni în formă continuată, Curtea 
reţine că aceasta este indicată atât în rechizitoriu, cât şi în sentinţa apelată ca fiind perioada 
decembrie 2011 - martie 2012. 

Curtea constată însă că apelul formulat de către inculpatul [...] este însă fondat sub aspectul 
individualizării judiciare a pedepselor aplicate şi al individualizării judiciare a modalităţii de 
executare a pedepsei rezultante. 

În acest sens, Curtea are în vedere demersurile efectuate de către inculpatul [...] de a repara 
prejudiciul cauzat bugetului de stat, respectiv efectuarea mai multor împrumuturi şi depunerea la 
dosar a recipiselor de consemnare la CEC la dispoziţia Curţii de Apel Constanţa nr.1213007/1 din 
11.09.2014 - suma de 31.300 lei,  nr.1226157/1 din 13.11.2014 - suma de 20.000 lei, nr.1231639/1 
din 11.12.2014 - suma de 15.000 lei, nr.1242205/1 din 05.02.2015 - suma de 46.000 lei. 

Curtea apreciază că nu se impune reţinerea în favoarea inculpatului [...] a circumstanţei 
atenuante judiciare prev. de art.74 alin.1 lit.b) cod penal 1969 având în vedere că această atitudine a 
inculpatului nu este susţinută de o atitudine de recunoaştere a comiterii faptelor (raportat la motivele 
de apel invocate prin care a solicitat achitarea sa). 

Cu toate acestea, raportat la demersurile efectuate de către acest inculpat pentru repararea 
prejudiciului, Curtea apreciază că se impune reducerea pedepselor aplicate inculpatului [...] spre 
minimele speciale de pedeapsă prevăzute pentru infracţiunile care au fost reţinute că au fost comise 
de către acesta, pedepsele fiind însă într-un cuantum mai ridicat decât cele aplicate inculpatei [...] 
raportat la faptul că activitatea comercială a SC [...] SRL a fost coordonată de către acest inculpat. 

În consecinţă, Curtea va reduce pedepsele aplicate inculpatului [...]: 
- de la 10 ani închisoare la 3 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art.9 alin.1 

lit.b) din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.41 alin.(2) cod penal; 
- de la 4 ani închisoare la 2 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art.9 alin.1 

lit.f) din Legea nr.241/2005; 
 - de la 5 ani închisoare la 3 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art.273 din 

Legea nr.86/2006. 
În ceea ce priveşte aplicarea legii penale mai favorabile, raportat la intrarea în vigoare la 

01.02.2014 a noului cod penal, Curtea constată (la fel ca şi în cazul inculpatei [...]) că limitele de 
pedeapsă pentru infracţiunile reţinute pentru acest inculpat nu au fost modificate, însă regimul 
sancţionator al concursului de infracţiuni prev. de art.39 lit.b) din noul cod penal este mai aspru 
(raportat la sporul obligatoriu de pedeapsă) faţă de regimul sancţionator al concursului de infracţiuni 
prev. de art.34 lit.b) cod penal 1969. 

În consecinţă, în baza art.33 lit.a) rap. la art.34 lit.b) cod penal 1969 cu aplicarea art.5 cod 
penal, se vor contopi pedepsele aplicate inculpatului [...] în pedeapsa cea mai grea de 3 ani 
închisoare.  

Curtea va menţine dispoziţiile sentinţei apelate privind pedepsele complementare şi pedepsele 
accesorii aplicate inculpatului [...]. 

În ceea ce priveşte modalitatea de executare a pedepsei rezultante de 3 ani închisoare, 
aplicând global legea penală mai favorabilă potrivit deciziei nr. 265/06.05.2014 a Curţii 
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Constituţionale (publicată în Monitorul Oficial nr. 372/20.05.2014), Curtea apreciază că scopul 
educativ şi preventiv al pedepsei prev. de art.52 cod penal 1969 poate fi atins şi fără executarea în 
regim de detenţie a pedepsei, raportat la lipsa antecedentelor penale a acestuia, la demersurile făcute 
de acesta pentru recuperarea prejudiciului (împrumuturi în sumă totală de 112.300 lei) şi la faptul că 
în perioada de aprox. 3 ani din momentul în care a comis faptele până în prezent inculpatul [...] a 
avut un comportament corespunzător, de respectare a normelor de convieţuire socială, fiind astfel 
îndeplinite cerinţele prev. de art.861 alin.1 lit.b), c), alin.2) cod penal 1969 privind suspendarea sub 
supraveghere a executării pedepsei. 

În consecinţă, în baza art.861 alin.(1, 2) cod penal 1969, Curtea va dispune suspendarea sub  
supraveghere a executării pedepsei rezultante aplicate inculpatului [...] de 3 ani închisoare. 

În baza art.71 alin.(5)  cod penal 1969, Curtea va suspenda executarea pedepselor accesorii 
aplicate acestui inculpat pe durata suspendării sub supraveghere a executării pedepsei închisorii. 

În baza art.862 cod penal 1969, se va stabili un termen de încercare de 6 ani pentru inculpatul 
[...]. 

În  baza  art.863 cod penal 1969, Curtea va obliga pe inculpatul [...] să respecte pe  durata  
termenului de încercare  următoarele  măsuri  de  supraveghere :  

• să  se  prezinte, la  datele  fixate la Serviciul  de  Probaţiune Ilfov; 
• să anunţe în prealabil orice schimbare  de  domiciliu, reşedinţă  sau  locuinţă şi  orice  

deplasare  care  depăşeşte  8  zile, precum  şi  întoarcerea; 
• să  comunice  şi  să  justifice schimbarea  locului  de  muncă; 
• să  comunice  informaţii  de  natură  a  putea  fi  controlate  mijloacele  sale  de 

existenţă. 
Curtea va atrage  atenţia  inculpatului [...] asupra  dispoziţiilor  art.864  cod penal 1969 

privind revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere în cazul săvârşirii unei noi 
infracţiuni în cursul termenului de încercare sau în cazul neîndeplinirii cu rea-credinţă a măsurilor de 
supraveghere stabilite.   

 
III. Cu privire la inculpatul [...] 

 
Curtea constată că nu sunt întemeiate motivele de apel ale inculpatului [...] prin care a 

solicitat achitarea acestuia, în temeiul art.16 alin.1 lit.c) cod procedură penală, pentru săvârşirea 
infracţiunii de evaziune fiscală, susţinând că din probatoriul administrat în cauză nu reiese cu 
certitudine participarea acestuia la comiterea acestei infracţiuni. 

În acest sens, Curtea are în vedere că, în ceea ce priveşte persoanele care s-au implicat efectiv 
în schimbarea sediului social al SC [...] SRL, din probele dosarului rezultă că, contractul de 
închiriere a spaţiului din [...], etaj 1 spaţiul comercial nr 13, a fost încheiat între martorul [...] 
(proprietarul spaţiului) şi inculpatul [...], care s-a prezentat sub numele de [...], dar afirmând calitatea 
nereală de reprezentant al societăţii,  în funcţia de jurist; în acest sens este declaraţia martorului [...], 
ce nu are nici o implicare în activitatea frauduloasă şi deci nu a avut nici un interes să afirme situaţii 
nereale.   

Curtea reţine că la data de 01.02.2012, inculpatul [...] a încheiat cu martorul [...] un act 
adiţional la acest contract de închiriere,  prin care s-a prelungit perioada de închiriere în intervalul 
01.02 – 30.04.2012. 

Pentru ambele perioade de închiriere, inculpatul [...] a plătit martorului [...] suma totală de 
1500 lei cu titlu de chirie.   

Potrivit raportului de constatare tehnico-ştiinţifică grafoscopică nr. 94063/15.11.2012 
întocmit în cauză de Serviciul Criminalistic din cadrul I.P.J. Constanţa, rezultă că inculpatul [...] a 
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întocmit în fals delegaţia pentru depunere/ridicare de documente la/de la ORC Constanţa,  emisă în 
numele inculpatei [...] şi cererea de depunere şi/sau menţionare acte nr. 509526/01.03.2012, privind 
declararea prelungirii sediului social la noua adresă. Totodată, s-a constatat faptul că semnăturile în 
litigiu de pe înscrisurile privind închirierea spaţiului comercial de la noul sediu social al societăţii,  
cât şi cele de pe încrisurile depuse la Oficiul Registrului Comerţului Constanţa, pentru efectuarea 
modificărilor în statutul societăţii în acest sens, prezintă asemănări cu semnăturile executate de 
inculpatul [...] şi au fost executate de acesta. 

Instanţa de fond a reţinut în mod întemeiat că, deşi iniţial inculpatul [...] a declarat că nu a 
participat la activitatea de închiriere a acestui spaţiu comercial şi declararea acestuia ca sediu social 
al societăţii, ulterior, în urma confruntării cu martorul [...],  care l-a indicat ca fiind persona 
semnatară a actelor de închiriere a acestui spaţiu comercial, a recunoscut faptul că s-a întâlnit cu 
acesta pentru a închiria acest spaţiu comercial şi i-a predat înscrisurile privind datele de identificare 
ale S.C. [...] S.R.L. Constanţa, declarând că, cu această ocazie, „crede” că a semnat şi actele 
întocmite în acest sens.  

De asemenea, martorul [...] l-a recunoscut din fotografie pe inculpatul [...] ca fiind persoana 
semnatară a actelor de închiriere a acestui spaţiu comercial şi a indicat în declaraţia olografă dată în 
faţa lucrătorilor de poliţie la data de 16.03.2012, că persoana care a semnat actele de închiriere pentru 
acest spaţiu comercial, folosea numărul de telefon mobil [...], număr de telefon pe care inculpatul [...] 
a declarat la data de 25.10.2012 că îl foloseşte din vara anului 2012, fiind o cartelă telefonică pe care 
a   cumpărat-o după ce i-a fost sustras un telefon mobil.  

Declaraţia inculpatului [...] referitoare la data de când foloseşte postul telefonic de mai sus 
este contrazisă de adresa răspuns a operatorului de telefonie mobilă ORANGE nr. [...]/15.11.2012,  
prin care se comunică faptul că acest număr de telefon a fost activat la data de 28.07.2010,  prin 
serviciul ORANGE PREPAY iar în perioada 01.11.2011 – 26.10.2012 acesta nu a fost dezactivat şi 
reactivat în această reţea telefonică, adicã a avut reţea continuã, ceea ce probează faptul că în 
perioada noiembrie 2011 –martie 2012 postul telefonic a fost utilizat de [...], deci martorul [...] l-a 
indicat în mod obiectiv , şi din acest punct de vedere , pe inculpate ca fiind persoana ce a semnat 
actele de închiriere a spaţiului din [...], în numele SC [...] SRL.  

Prin urmare, din coroborarea mijloacelor de probă administrate în cauză, Curtea reţine că 
inculpatul [...], fără a fi angajat sau împuternicit în cadrul S.C. [...] S.R.L. Constanţa, a întocmit în 
fals mai multe înscrisuri, la date diferite,  pentru schimbarea sediului social al acestei societăţi 
comerciale şi declararea acestuia la ORC Constanţa, fără însă ca societatea să desfăşoare activităţi 
comerciale în cadrul acestuia, având caracterul unui sediu social declarat fictiv cu scopul de a 
sustrage societatea de la efectuarea verificărilor financiar-fiscale ale organelor competente, fiind 
întrunite astfel elementele constitutive ale infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală prevăzută 
de art. 26 Cod penal raportat la art. 9 lit f) din Legea nr 241/2005.  

Totodată, din declaraţiile martorilor [...], [...] şi [...] (tatăl inculpatului [...]), rezultă că acesta 
din urmă a intermediat activitatea de cesiune a acestei societăţi comerciale către inculpata [...], fără 
însă a întocmi, semna sau depune înscrisuri la Registrul comerţului în acest sens. 

Prezentându-se, de asemenea, în faţa reprezentanţilor autoritãţii publice ca având cunoştinţe 
juridice, tribunalul a reţinut în mod corect că inculpatul [...] a încercat, cu intenţie, sã creeze o 
aparenţã de normalitate a actelor şi activitãţii sale, în condiţiile în care un sediu  nu trebuie să fie  
declarat fictiv,  prin urmare nu trebuie să existe intenţia contribuabilului de a se sustrage de la 
verificãri;  acest fapt  este  coroborat cu falsificarea de cãtre acelaşi inculpat a  unor documente emise 
în acest scop, constatându-se în mod întemeiat că inculpatul [...], cu intenţie a contribuit la 
sustragerea de la verificări fiscale a SC [...] SRL, prin această modalitate a declarării sediului 
societăţii la o adresă la care era conştient că aceasta nu va funcţiona. 
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Raportat la modalitatea concretă de comitere a faptelor, la contribuţia efectivă a inculpatului 
[...], la vârsta acestuia, la lipsa antecedentelor penale, Curtea constată că instanţa de fond a efectuat 
atât o justă individualizare a pedepselor aplicate acestui inculpat cât şi o temeinică individualizare a 
modalităţii de executare a pedepsei; de altfel, Curtea constată că în calea de atac a apelului nici 
inculpatul [...] şi nici Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanţa nu au criticat sentinţa instanţei de 
fond sub aceste aspecte. 
  

IV. Curtea constată că atât apelul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa, cât şi 
apelul inculpatului [...], sunt fondate sub aspectul confiscării sumei de 219.048 lei 
doar de la inculpatul [...], astfel cum a dispus instanţa de fond. 

 
În acest sens, Curtea constată, raportat la aspectele expuse mai sus, că s-a reţinut săvârşirea 

infracţiunilor de evaziune fiscală în forma prev. de art.9 lit.b) şi art.9 lit.f) din Legea nr.241/2005 atât 
pentru inculpatul [...], cât şi pentru inculpata [...], astfel că prejudiciul în acest cuantum (necontestat 
de nici o parte) şi pentru care nu există constituire de parte civilă urmează a fi confiscat de la ambii 
inculpaţi, potrivit art.118 lit.e) cod penal 1969, în proporţie egală. 

Prin urmare, în baza art.118 lit.e) cod penal 1969, Curtea va confisca suma de câte 109.524 
lei de la inculpaţii [...] şi [...]. 

Sumele depuse de inculpatul [...] conform recipiselor de consemnare la CEC la dispoziţia 
Curţii, nr.1213007/1 din 11.09.2014 - suma de 31.300 lei,  nr.1226157/1 din 13.11.2014 - suma de 
20.000 lei, nr.1231639/1 din 11.12.2014 - suma de 15.000 lei, nr.1242205/1 din 05.02.2015 - suma 
de 46.000 lei, se vor vira la bugetul statului, constatând executată măsura confiscării dispusă faţă de 
acesta.   

Faţă de ansamblul considerentelor expuse, în baza art.421 pct.2 lit.a) cod procedură penală, 
Curtea va admite apelurile declarate de Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanţa şi inculpaţii [...] 
şi [...] împotriva sentinţei penale nr. 483 din data de 17.12.2013, pronunţată de Tribunalul Constanţa 
în dosarul penal nr. 13968/118/2012, va desfiinţa sentinţa apelată şi rejudecând: 

I. În baza art.386 cod procedură penală, Curtea va schimba încadrarea juridică din 
complicitate la infracţiunea de „evaziune fiscală” prev. de art.26 cod penal 1969 rap. la art.9 alin.1 
lit.b) din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.41 alin.(2) cod penal 1969 în infracţiunea de „evaziune 
fiscală” în forma autoratului prev. de art.9 alin.1 lit.b) din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.41 
alin.(2) cod penal 1969. 

În baza art.9 alin.1 lit.b) din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.41 alin.(2) cod penal 1969, 
Curtea va condamna pe inculpata [...] la pedeapsa de 2 ani închisoare şi 3 ani pedeapsa 
complementară a interzicerii drepturilor prev. de art.64 lit.a) (teza a II-a), lit.b) şi lit.c) (dreptul de a 
exercita în drept sau în fapt funcţia de administrator la o societate comercială) cod penal 1969, pentru 
infracţiunea de „evaziune fiscală”, înlăturând prev. art.74 alin.(1) lit.a) şi alin.(2) cod penal 1969. 

 În baza art.9 alin.1 lit.f) din Legea nr.241/2005, Curtea va condamna pe inculpată la 
pedeapsa de 2 ani închisoare şi 3 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de 
art.64 lit.a) (teza a II-a), lit.b) şi lit.c) (dreptul de a exercita în drept sau în fapt funcţia de 
administrator la o societate comercială) cod penal 1969, pentru infracţiunea de „evaziune fiscală”. 

În baza art.33 lit.a) rap. la art.34 lit.b) cod penal 1969, art.35 cod penal din 1969, cu aplicarea 
art.5 cod penal, se vor contopi pedepsele aplicate inculpatei în pedeapsa cea mai grea de 2 ani 
închisoare şi 3 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art.64 lit.a) (teza a II-
a), lit.b) şi lit.c) (dreptul de a exercita în drept sau în fapt funcţia de administrator la o societate 
comercială) cod penal 1969.  
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Curtea va interzice inculpatei [...], ca pedeapsă accesorie, şi exerciţiul dreptului prev. de 
art.64 lit.c) (dreptul de a exercita în drept sau în fapt funcţia de administrator la o societate 
comercială) cod penal 1969. 

II. Curtea va reduce pedepsele aplicate inculpatului [...]: 
- de la 10 ani închisoare la 3 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art.9 alin.1 

lit.b) din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.41 alin.(2) cod penal; 
- de la 4 ani închisoare la 2 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art.9 alin.1 

lit.f) din Legea nr.241/2005; 
 - de la 5 ani închisoare la 3 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art.273 din 

Legea nr.86/2006. 
În baza art.33 lit.a) rap. la art.34 lit.b) cod penal 1969 cu aplicarea art.5 cod penal, se vor 

contopi pedepsele aplicate inculpatului [...] în pedeapsa cea mai grea de 3 ani închisoare. 
Curtea va menţine dispoziţiile sentinţei apelate privind pedepsele complementare şi pedepsele 

accesorii aplicate inculpatului [...]. 
În  baza  art.861 alin.(1, 2) cod penal 1969, Curtea va dispune suspendarea sub  supraveghere 

a executării pedepselor rezultante aplicate inculpatei [...] -2 ani închisoare, respectiv inculpatului [...] 
- de 3 ani închisoare.  

În baza art.71 alin.(5) cod penal 1969, Curtea va suspenda executarea pedepselor accesorii 
aplicate celor 2 inculpaţi pe durata suspendării sub supraveghere a executării pedepsei închisorii. 

În  baza  art.862  cod penal 1969, se va stabili un termen  de  încercare de 5 ani pentru 
inculpata [...]şi un termen  de  încercare de 6 ani pentru inculpatul [...]. 

În  baza  art.863 cod penal 1969, Curtea va obliga pe inculpaţii  [...] şi [...]  să  respecte pe  
durata  termenului de încercare  următoarele  măsuri  de  supraveghere :  

• să  se  prezinte, la  datele  fixate,  inculpata [...] la Serviciul  de  Probaţiune Bucureşti, 
iar inculpatul [...]  la  Serviciul  de  Probaţiune Ilfov; 

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

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

Curtea va atrage atenţia  inculpaţilor  [...] şi [...] asupra  dispoziţiilor  art.864  cod penal 1969 
privind revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere în cazul săvârşirii unei noi 
infracţiuni în cursul termenului de încercare sau în cazul neîndeplinirii cu rea-credinţă a măsurilor de 
supraveghere stabilite. 

III. În baza art.71 alin.5 cod penal 1969, Curtea va suspenda executarea pedepselor accesorii 
aplicate inculpatului [...] pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei închisorii. 

IV. În baza art.118 lit.e) cod penal 1969, Curtea va confisca suma de câte 109 524 lei de la 
inculpaţii [...] şi [...]. 

Sumele depuse de inculpatul [...] conform recipiselor de consemnare la CEC la dispoziţia 
Curţii, nr.1213007/1 din 11.09.2014 - suma de 31.300 lei,  nr.1226157/1 din 13.11.2014 - suma de 
20.000 lei, nr.1231639/1 din 11.12.2014 - suma de 15.000 lei, nr.1242205/1 din 05.02.2015 - suma 
de 46.000 lei, se vor vira la bugetul statului, constatând executată măsura confiscării dispusă faţă de 
acesta.   

Curtea va menţine restul dispoziţiilor sentinţei apelate în măsura în care nu contravin 
prezentei decizii. 

Decizia penală nr. 131/P/06.02.2015 
Judecător redactor Dan Iulian Năstase 
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3. Săvârșirea infracțiunilor de complicitate la evaziune fiscală și 
complicitate la infracțiunea prevăzută de art. 6 din Legea nr. 241/2005. Revizuire. 
Admitere în principiu. Trimiterea cauzei spre rejudecare primei instanțe. 

 
Revizuirea este un remediu procesual menit să înlăture erorile de fapt pe care le conţin hotărârile 

judecătoreşti şi pot fi supuse revizuirii doar hotărârile prin care s-a rezolvat fondul cauzei, instanţa 
soluţionând atât acţiunea penală - pronunţând o hotărâre de condamnare, de achitare sau de încetare a 
procesului penal - cât şi acţiunea civilă alăturată raportului juridic de drept penal. 
 Admisibilitatea în principiu a cererii de revizuire impune constatarea incidenţei cel puţin a unuia 
dintre cazurile prev. de art. 453 alin. 1 Cod procedură penală, dar şi a celorlalte condiţii impuse de art. 
459 alin. 3 Cod procedură penală. 

Urmare admiterii în principiu a cererii de revizuire se impune trimiterea cauzei spre rejudecare 
primei instanţe. Rejudecarea cauzei trebuie efectuată de prima instanţă, întrucât dispoziţiile art. 461 alin. 
1 C. pr. pen. prevăd că după admiterea în principiu a cererii de revizuire rejudecarea cauzei se face 
potrivit regulilor privind judecarea în primă instanţă. În faţa primei instanţe nu a existat o rejudecare a 
cauzei, aşa încât procedura judiciară trebuie reluată tot în faţa primei instanţe. Instanţa de apel nu ar 
putea substitui integral faza de judecată care ar fi trebuit să aibă loc în primă instanţă, deoarece o astfel 
de soluţie ar determina eliminarea artificială a unui grad de jurisdicţie, în defavoarea intereselor 
procesuale ale părţilor, pentru care legislaţia procesuală prevede parcurgerea a două grade de jurisdicţie 
în acest caz.  
 Rejudecarea cauzei se va realiza numai cu privire la infracţiunea prev. de art. 26 Cod penal 
raportat la art. 6 din Legea nr. 241/2005 (atât latura penală, cât şi latura civilă), întrucât cazul de 
revizuire ce a determinat admiterea în principiu este în legătură doar cu această infracţiune, aşa încât 
cauza nu se va rejudeca şi pentru restul infracţiunilor reţinute în sarcina revizuienţilor. 

 
Art. 453 alin. 1 Cod procedură penală 
Art. 459 alin. 3 Cod procedură penală 

Art. 461 alin. 1 C. pr. penală 
Decizia ICCJ nr. 17/2005 - RIL 

Decizia Curţii Constituţionale nr. 363/2015  
Hotărârea CEDO din 22 iunie 2000 - Cauza Coeme şi alţii c. Belgiei 

 
 Prin sentinţa penală nr. 263/22.07.2015 pronunţată de Tribunalul Constanţa în dosarul 
penal nr. 3854/118/2015 s-au hotărât următoarele: 

În baza art.459 alin.5 C.p.p.: 
 Respinge, ca inadmisibile, cererile de revizuire a s.p. nr.214/15.05.2012 pronunţată de 
către Tribunalului Constanţa în dosarul nr.9675/118/2011, formulate de către revizuienţii-
condamnaţi [...] - … şi  [...] - ... 
 În baza art.275 alin.2 C.p.p.: 
 Obligă pe fiecare revizuient-condamnat la plata sumei de 100 lei, reprezentând cheltuieli 
judiciare avansate de către stat. 
 Pentru a pronunţa această hotărâre prima instanţă a reţinut că prin d.p. nr. 206/1.04.2015 a 
Curţii de Apel Constanţa pronunţată în dosarul nr.1147/36/2014, decizie care a modificat s.p. nr. 
214/15.05.2012 a Tribunalului Constanţa pronunţată în dosarul nr.9675/118/2011, s-a dispus: 

„În baza art.26 din Codul penal 1968, raportat la art.6 din Legea 241/2005, condamnă pe 
inculpatul [...] la pedeapsa de 2 ani închisoare. 

În baza art.26 din Codul penal 1968, raportat la art.9 alin.1 lit.b din Legea nr.241/2005, cu 
aplicarea art.5 Cod penal, condamnă pe acelaşi inculpat la pedeapsa de 4 ani închisoare şi 3 ani 
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interzicerea drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a doua, lit.b, lit.c (dreptul de a fi 
administrator sau asociat în cadrul unei societăţi comerciale). 

În baza art.26 din Codul penal 1968, raportat la art.9 alin.1 lit.f din Legea nr.241/2005, cu 
aplicarea art.5 Cod penal, condamnă pe acelaşi inculpat la pedeapsa de 4 ani închisoare şi 3 ani 
interzicerea drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a doua, lit.b, lit.c (dreptul de a fi 
administrator sau asociat în cadrul unei societăţi comerciale). 

În baza 26 din Codul penal 1968, raportat la art.272 alin.1 lit.b din Legea nr.31/1990, cu 
aplicarea art.5 Cod penal, condamnă pe acelaşi inculpat la pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare. 

În baza art.26 din Codul penal 1968, raportat la art.2801 din Legea nr.31/1990, cu aplicarea 
art.5 Cod penal, condamnă pe acelaşi inculpat la pedeapsa de 2 ani şi 6 luni închisoare. 

În baza art.33 lit.a, art.34 alin.1 lit.b şi art.35 alin.3 din Codul penal 1968, cu aplicarea 
art.10 din Legea nr.187/2012, aplică inculpatului pedeapsa cea mai grea de 4 ani închisoare şi 3 
ani interzicerea drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a doua, lit.b, lit.c (dreptul de a fi 
administrator sau asociat în cadrul unei societăţi comerciale) din Codul penal 1968, după 
executarea pedepsei închisorii. 

În baza art.60 Cod penal, pedeapsa aplicată inculpatului se execută în regim privativ de 
libertate. 

În baza art.26 din Codul penal 1968, raportat la art.6 din Legea 241/2005,  condamnă pe 
inculpatul [...] la pedeapsa de 2 ani şi 4 luni închisoare. 

În baza art.26 din Codul penal 1968, raportat la art.9 alin.1 lit.b şi alin.2 din Legea 
nr.241/2005, cu aplicarea art.5 Cod penal, condamnă pe acelaşi inculpat la pedeapsa de 4 ani şi 6 
luni închisoare şi 3 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a doua, lit.b, lit.c 
(dreptul de a fi administrator sau asociat în cadrul unei societăţi comerciale). 

În baza art.26 din Codul penal 1968, raportat la art.9 alin.1 lit.f şi alin.2 din Legea 
nr.241/2005, cu aplicarea art.5 Cod penal, condamnă pe acelaşi inculpat la pedeapsa de 4 ani şi 6 
luni închisoare şi 3 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a doua, lit.b, lit.c 
(dreptul de a fi administrator sau asociat în cadrul unei societăţi comerciale). 

În baza 26 din Codul penal 1968, raportat la art.272 alin.1 lit.b din Legea nr.31/1990, cu 
aplicarea art.5 Cod penal, condamnă pe acelaşi inculpat la pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare. 

În baza art.26 din Codul penal 1968, raportat la art.2801 din Legea nr.31/1990, cu aplicarea 
art.5 Cod penal, condamnă pe acelaşi inculpat la pedeapsa de 2 ani şi 6 luni închisoare. 

În baza art.33 lit.a, art.34 alin.1 lit.b şi art.35 alin.3 din Codul penal 1968, cu aplicarea 
art.10 din Legea nr.187/2012, aplică inculpatului pedeapsa cea mai grea de 4 ani şi 6 luni 
închisoare şi 3 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a doua, lit.b, lit.c 
(dreptul de a fi administrator sau asociat în cadrul unei societăţi comerciale) din Codul penal 1968, 
după executarea pedepsei închisorii. 

În baza art.60 Cod penal, pedeapsa aplicată inculpatului se execută în regim privativ de 
libertate. 

În baza art.71 din Codul penal 1968, cu aplicarea art.5 Cod penal şi art.12 din Legea 
nr.87/2012, Curtea va interzice inculpaţilor [...], [...], [...], [...], [...] şi [...] exerciţiul drepturilor 
prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a doua, lit.b, lit.c (dreptul de a fi administrator sau asociat în 
cadrul unei societăţi comerciale) Cod penal din 1968 din momentul rămânerii definitive a hotărârii 
de condamnare şi până când pedeapsa închisorii va fi executată sau considerată ca executată.” 

Instanţa de apel a menţinut dispoziţiile sentinţei primei instanţe privind obligarea 
inculpaţilor la plata despăgubirilor civile către statul român. 

Cererile de revizuire au fost întemeiate în drept de către condamnaţi pe dispoziţiile art.453 
alin.1 lit.a C.p.p..  
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Motivele de revizuire indicate de către condamnaţi în cererile formulate sunt 
următoarele: 

1. aprecierea exagerată a instanţei în ceea ce priveşte prejudiciul; 
2. neinformarea inculpaţilor cu privire la posibilitatea de a acoperi integral prejudiciul în 
faza de apel, pentru a beneficia de disp. art.10 din Legea nr.241/2005; 
3.  nestabilirea cu certitudine a prejudiciului; 
4. Curtea de Apel Constanţa nu a dat eficienţă criteriilor de individualizare a pedepsei 
prevăzute de art.74,75 şi 76 C.p.; 
5. lipsa formei de vinovăţie cerute de lege – intenţia directă, fără însă ca revizuientul să 
indice fapte sau împrejurări noi din care s-ar putea aprecia netemeinicia hotărârii de 
condamnare; 
6. hotărârea s-a întemeiat pe o prevedere legală ce a fost declarată neconstituţională – art.6 
din Legea nr.241/2005. 
Instanţa subliniază că, în procedura revizuirii, nu pot fi aduse critici hotărârii de 

condamnare, neputându-se invoca lipsa apărării, lipsa probelor ori greşita interpretare a acestora, 
întrucât nu este permisă nicio ingerinţă în autoritatea de lucru judecat, cu excepţia situaţiilor 
expres şi limitativ prevăzute de lege. 

Ori, pentru a fi incident cazul de revizuire prevăzut de art.453 alin.1 lit.a C.p.p., este 
necesar să existe fapte ori împrejurări cu caracter de noutate, „ce nu au fost cunoscute la 
soluţionarea cauzei”. Totodată, este necesar ca aceste fapte şi împrejurări să fie relevante pentru a 
dovedi netemeinicia hotărârii pronunţate în cauză. 

Primele patru motive de revizuire invocate în cererile formulate (aprecierea exagerată a 
instanţei în ceea ce priveşte prejudiciul, neinformarea inculpaţilor cu privire la posibilitatea de a 
acoperi integral prejudiciul în faza de apel, pentru a beneficia de disp. art.10 din Legea 
nr.241/2005, nestabilirea cu certitudine a prejudiciului, Curtea de Apel Constanţa nu a dat 
eficienţă criteriilor de individualizare a pedepsei prevăzute de art.74,75 şi 76 C.p.) nu pot fi 
încadrate în cazul de revizuire prevăzut de art.453 alin.1 lit.a C.p.p., constituind critici ale hotărârii 
de condamnare, care puteau fi valorificate numai în calea ordinară de atac. 

Cât priveşte al cincilea motiv de revizuire (lipsa formei de vinovăţie cerute de lege – 
intenţia directă), instanţa constată că revizuientul nu a indicat vreo faptă ori vreo împrejurare nouă, 
relevantă, care să conducă la concluzia că hotărârea de condamnare este netemeinică din 
perspectiva reţinerii vinovăţiei inculpaţilor. 

În ceea ce priveşte ultimul caz de revizuire, invocat în cererea sa de către condamnatul [...] 
(hotărârea s-a întemeiat pe o prevedere legală ce a fost declarată neconstituţională – art.6 din 
Legea nr.241/2005), instanţa consideră că, în cazul de faţă, acesta nu atrage incidenţa dispoziţiilor 
art.453 alin.1 lit.f C.p.p. şi nu poate conduce la admiterea cererii de revizuire întrucât, nu se poate 
susţine că hotărârea de condamnare a revizuientului s-ar fi întemeiat, într-un mod determinant, pe 
prevederea legală declarată neconstituţională. 

Revizuientul a fost condamnat pentru o pluralitate de fapte penale aflate în concurs real, 
pedeapsa cea mai grea fiind stabilită pentru infracţiuni prevăzute de art.9 din Legea nr.241 /2005. 

Nici în ceea ce priveşte pedeapsa rezultantă, condamnarea dispusă în baza art.6 din Legea 
nr.241/2005 nu a fost determinantă, întrucât operaţiunea de contopire a pedepselor s-a realizat în 
temeiul dispoziţiilor art.33, 34 C.p. din 1969, revizuientului nefiindu-i aplicat vreun spor. 

Pe de altă parte, potrivit art.453 alin.1 lit.f C.p.p., declararea neconstituţională a unei 
prevederi legale pe care s-a întemeiat hotărârea de condamnare, constituie caz de revizuire numai 
în situaţia în care, consecinţele încălcării dispoziţiei neconstituţionale se produc în continuare şi nu 
pot fi remediate decât prin revizuirea hotărârii. 
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Acest remediu a fost instituit de către legiuitor cu titlu de excepţie pe calea procedurii 
revizuirii, tocmai datorită faptului că revizuirea constituie o cale extraordinară de atac, care se 
desfăşoară etapizat, şi care poate conduce chiar la suspendarea executării hotărârii de condamnare, 
situaţie în care legiuitorul a permis recurgerea la această procedură numai în cazuri de excepţie, iar 
în ceea ce priveşte prevederile declarate neconstituţionale, numai în situaţia în care nu există un alt 
remediu procedural. 

Instanţa constată că, înlăturarea pedepsei stabilite pentru o faptă care a fost dezincriminată 
se poate dispune şi pe cale unei contestaţii la executare, care presupune o procedură simplă şi de 
scurtă durată. 

În ceea ce priveşte obligaţiile civile (suma de 53.824 lei şi dobânda legală) stabilite prin 
hotărârea de condamnare ca urmare a reţinerii incidenţei art.6 din Legea nr.241/2005, instanţa 
constată că revizuienţii nu au precizat dacă au fost achitate sau nu, ţinând cont şi de faptul că, deşi 
au fost obligaţi în solidar împreună cu alţi inculpaţi (atât persoane fizice cât şi juridice) li s-a 
reţinut o formă de participaţie secundară – complicitate - astfel încât nu se poate stabili în prezent 
dacă, sub aspectul laturi civile, consecinţele condamnării pentru această infracţiune continuă sau 
nu să se mai producă. 
 
 Împotriva sentinţei penale nr. 263/22.07.2015 pronunţată de Tribunalul Constanţa în 
dosarul penal nr. 3854/118/2015 au declarat apel revizuienţii [...] şi [...], care au susţinut că în 
mod greşit a fost respinsă cererea de revizuire, întrucât sunt incidente cazurile prev. de art. 453 
alin. 1 lit. a, f Cod procedură penală. 
 Examinând sentinţa penală apelată, prin prisma criticilor formulate şi din oficiu, 
conform art. 420 C. Pr. Pen., Curtea constată că apelurile formulate de revizuienţii [...] şi 
[...] sunt fondate. 
 Curtea constată că prin sentinţa penală nr. 214/15.05.2012 pronunţată de Tribunalul 
Constanţa în dosarul nr. 9675/118/2011, astfel cum a fost modificată prin decizia penală nr. 
206/P/01.04.2014 pronunţată de Curtea de Apel Constanţa în dosarul nr. 1147/36/2012, 
revizuienţii au fost condamnaţi pentru săvârşirea mai multor infracţiuni, printre care şi infracţiuni 
de complicitate la evaziune fiscală şi complicitate la  infracţiunea prev. de art. 6 din Legea nr. 
241/2005.  

Curtea reţine că revizuirea este un remediu procesual menit să înlăture erorile de fapt pe 
care le conţin hotărârile judecătoreşti şi pot fi supuse revizuirii doar hotărârile prin care s-a 
rezolvat fondul cauzei, instanţa soluţionând atât acţiunea penală - pronunţând o hotărâre de 
condamnare, de achitare sau de încetare a procesului penal - cât şi acţiunea civilă alăturată 
raportului juridic de drept penal. 
 Potrivit art. 453 alin. 1 Cod procedură penală, revizuirea hotărârilor judecătoreşti 
definitive, cu privire la latura penală, poate fi cerută când: 
  a) s-au descoperit fapte sau împrejurări ce nu au fost cunoscute la soluţionarea cauzei şi 
care dovedesc netemeinicia hotărârii pronunţate în cauză; 
 ……………………. 
     f) hotărârea s-a întemeiat pe o prevedere legală ce a fost declarată neconstituţională după 
ce hotărârea a devenit definitivă, în situaţia în care consecinţele încălcării dispoziţiei 
constituţionale continuă să se producă şi nu pot fi remediate decât prin revizuirea hotărârii 
pronunţate 
 Potrivit art. 459 alin. 3 Cod procedură penală, în etapa verificării admisibilităţii în 
principiu instanţa examinează dacă: 
 a) cererea a fost formulată în termen şi de o persoană dintre cele prevăzute la art. 455; 
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     b) cererea a fost întocmită cu respectarea prevederilor art. 456 alin. (2) şi (3); 
     c) au fost invocate temeiuri legale pentru redeschiderea procedurilor penale; 
     d) faptele şi mijloacele de probă în baza cărora este formulată cererea nu au fost prezentate 
într-o cerere anterioară de revizuire care a fost judecată definitiv; 
     e) faptele şi mijloacele de probă în baza cărora este formulată cererea conduc, în mod 
evident, la stabilirea existenţei unor temeiuri legale ce permit revizuirea; 
     f) persoana care a formulat cererea s-a conformat cerinţelor instanţei dispuse potrivit art. 
456 alin. (4). 
 Admisibilitatea în principiu a cererii de revizuire impune constatarea incidenţei cel puţin a 
unuia dintre cazurile prev. de art. 453 alin. 1 Cod procedură penală, dar şi a celorlalte condiţii 
impuse de art. 459 alin. 3 Cod procedură penală 
 Prima instanţă a stabilit întemeiat că nu este incident cazul prev. de art. 453 alin. 1 lit. a 
Cod procedură penală, întrucât nu s-au descoperit fapte sau împrejurări ce nu au fost cunoscute la 
soluţionarea cauzei, contrar susţinerilor revizuienţilor. 

Cu referire la cazul prev. de art. 453 alin. 1 lit. a C. pr. pen., prin expresia „fapte sau 
împrejurări”, în literatura de specialitate, ca şi în practica judiciară, s-a considerat că semnifică 
probele propriu-zise, adică elementele de fapt cu caracter informativ cu privire la ceea ce trebuie 
dovedit în calea de atac a revizuirii, respectiv, orice întâmplare, situaţie, stare care în mod 
autonom sau în coroborare cu alte probe poate duce la dovedirea netemeiniciei hotărârii de 
achitare, de încetare a procesului penal sau de condamnare. 

Faptele şi împrejurările trebuie să fi fost necunoscute instanţei, deci să fie noi. Este 
adevărat că necunoaşterea faptelor sau împrejurărilor de către instanţă nu trebuie înţeleasă în mod 
absolut, în sensul că despre faptele sau împrejurările respective nu s-a amintit nimic în actele şi 
lucrările dosarului, ci în sensul că ele nu au putut fi luate în considerare la soluţionarea cauzei din 
lipsa posibilităţii dovedirii lor. În orice caz, trebuie să se constate o imposibilitate obiectivă a 
instanţei de a cunoaşte respectivele fapte şi împrejurări. 

Curtea constată însă că motivele invocate de revizuient nu tind decât la o reapreciere a 
probatoriului, cu referire la modul de apreciere a prejudiciului cauzat prin faptele inculpaţilor, 
pentru ca în final să se stabilească un fapt contrar celui reţinut de instanţă la pronunţarea soluţiei, 
însă în condiţiile în care  nu se relevă fapte sau împrejurări noi, ci doar se invocă insuficienta 
analiza a probatoriului de către judecătorul cauzei, revizuientul tinzând la o nouă judecată a cauzei 
pe calea unei căi extraordinare de atac, pentru a cărei exercitare nu sunt însă îndeplinite condiţiile 
de admisibilitate. 
 Curtea mai constată că prin decizia nr. 17/2005 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, 
pronunţată în recurs în interesul legii, s-a decis cu caracter obligatoriu că „în cauzele penale având 
ca obiect infracţiunile de evaziune fiscală prevăzute în Legea nr. 241/2005, instanţa, soluţionând 
acţiunea civilă, dispune obligarea inculpatului condamnat pentru săvârşirea acestor infracţiuni la 
plata sumelor reprezentând obligaţia fiscală principală datorată şi la plata sumelor reprezentând 
obligaţiile fiscale accesorii datorate, în condiţiile Codului de procedură fiscală”. 

Această decizie prezintă relevanţă din perspectivă modului de soluţionare a acţiunii civile, 
în cauzele având ca obiect infracţiunile de evaziune fiscală prevăzute în Legea nr. 241/2005, dar 
numai cu privire la chestiunea acordării obligaţiile fiscale accesorii. Dezlegarea problemei de 
drept nu se circumscrie noţiunii de „fapte sau împrejurări”, astfel că nu poate justifica admiterea în 
principiu a cererii de revizuire. Revizuienţii [...] şi [...] au fost obligaţi prin hotărârea de 
condamnare la plata debitului principal  la care se adaugă dobânda legală până la data efectivă a 
plăţii debitului, soluţie care este contrară dezlegării problemei de drept, dată prin decizia nr. 
17/2005 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, însă soluţia de obligare la plata dobânzii legale până 
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la data efectivă a plăţii debitului este mai favorabilă revizuienţilor decât soluţia de obligare la 
plata obligaţiile fiscale accesorii prevăzute de Codul de procedură fiscală. Nivelul obligaţiile 
fiscale accesorii prevăzute de Codul de procedură fiscală este mai crescut decât cel al dobânzii 
legale, aşa încât nici nu ar fi posibilă o modificare a soluţiei în propria cale de atac. 
 Cu privire la cazul prev. de art. 453 alin. 1 lit. f Cod procedură penală, curtea constată că 
revizuirea   poate fi cerută atunci când hotărârea s-a întemeiat pe o prevedere legală ce a fost 
declarată neconstituţională după ce hotărârea a devenit definitivă, în situaţia în care consecinţele 
încălcării dispoziţiei constituţionale continuă să se producă şi nu pot fi remediate decât prin 
revizuirea hotărârii pronunţate. 
 Revizuienţii [...] şi [...] au fost condamnaţi pentru săvârşirea infracţiuni prev. de art. 26 din 
Codul penal 1968 raportat la art.9 alin.1 lit.b din Legea nr.241/2005, art. 26 din Codul penal 1968 
raportat la art.9 alin.1 lit.f din Legea nr.241/2005, art. 26 din Codul penal 1968 raportat la art. 272 
alin. 1 lit. b  din Legea nr. 31/1990, art. 26 din Codul penal 1968 raportat la art. 2801 din Legea nr. 
31/1990, dar şi pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 26 din Codul penal 1968 raportat la art. 6 
din Legea nr.241/2005. 
 Prin decizia nr. 363/2015 a Curţii Constituţionale, publicată în Monitorul Oficial nr. 
495/06.07.2015, a fost admisă excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Mihaela Liliana Chiş în 
Dosarul nr. 1.296/33/2013 al Curţii de Apel Cluj - Secţia penală şi de minori şi s-a constatat că 
dispoziţiile art. 6 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale sunt 
neconstituţionale. În motivarea deciziei se arată că prevederile art. 6 din Legea nr. 241/2005 nu 
respectă exigenţele constituţionale referitoare la calitatea legii, respectiv nu întrunesc condiţiile de 
claritate, precizie, previzibilitate şi accesibilitate, fiind contrare dispoziţiilor art. 1 alin. (5) din 
Constituţie. 
 Art.147 alin. 1 din Constituţie stabileşte, în privinţa legilor şi ordonanţelor în vigoare, 
constatate ca fiind neconstituţionale, că acestea „îşi încetează efectele juridice la 45 de zile de la 
publicarea deciziei Curţii Constituţionale dacă, în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după 
caz, nu pun de acord prevederile neconstituţionale cu dispoziţiile Constituţiei. Pe durata acestui 
termen, dispoziţiile constatate ca fiind neconstituţionale sunt suspendate de drept”. Această 
prevedere constituţională este reluată, la nivel legal, prin art. 31 alin. 3 din Legea nr. 47/1992. 
  În acest caz, astfel cum rezultă din dispoziţiile constituţionale cuprinse în art. 147 alin. 1, 
norma juridică este suspendată de drept şi, în final, în lipsa intervenţiei legiuitorului originar sau 
delegat, îşi încetează efectele şi dispare din fondul activ al legislaţiei, din dreptul pozitiv. 
 Se constată că în prezent, urmare expirării termenului de 45 de zile de la publicarea 
deciziei Curţii Constituţionale, dispoziţiile art. 6 din Legea 241/2005 şi-au încetat efectele şi nu 
mai fac parte din dreptul pozitiv. 
 În art. 1 alin. 1 Cod penal se stipulează că legea penală prevede faptele care constituie 
infracţiuni, iar în art. 2 alin. 1 Cod penal se arată că legea penală prevede pedepsele aplicabile şi 
măsurile educative ce se pot lua faţă de persoanele care au săvârşit infracţiuni, precum şi măsurile 
de siguranţă ce se pot lua faţă de persoanele care au comis fapte prevăzute de legea penală. 
 Aceste dispoziţii sunt o transpunere a principiului constituţional prevăzut de art. 23 alin. 12 
din Constituţie, potrivit căruia „nicio pedeapsă nu poate fi stabilită sau aplicată decât în condiţiile 
şi în temeiul legii”. De asemenea, în art. 7 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a 
libertăţilor fundamentale se prevede că nimeni nu poate fi condamnat pentru o acţiune sau o 
omisiune care, în momentul săvârşirii, nu constituia o infracţiune potrivit dreptului naţional sau 
internaţional. În acest sens, Curtea Europeană a Drepturilor Omului, prin Hotărârea din 22 iunie 
2000, pronunţată în Cauza Coeme şi alţii împotriva Belgiei arată că art. 7 din Convenţie prevede, 
printre altele, principiul că numai legea poate defini o crimă şi prescrie o pedeapsă (nullum 
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crimen, nulla poena sine lege) şi, de asemenea, stabileşte principiul că legea penală nu trebuie să 
fie interpretată extensiv în detrimentul acuzatului. 
 Urmare Deciziei nr. 363/07.05.2015 a Curţii Constituţionale, în prezent dispoziţiile art. 6 
din Legea nr. 241/2005 sunt eliminate din dreptul pozitiv, fiind scoase din sfera legislaţiei 
naţionale, context în care fapta de a reţine  şi de a nu vărsa, cu intenţie, în cel mult 30 de zile de la 
scadenţă,  sumele reprezentând impozite sau contribuţii cu reţinere la sursă nu mai este incriminată 
ca infracţiune şi nu mai poate constitui temei pentru pronunţarea unei soluţii de condamnare şi 
aplicarea unei pedepse. 
 Prima instanţă a reţinut că hotărârea de condamnare nu s-a întemeiat, în mod determinant 
pe prevederea legală declarată neconstituţională. Aprecierea primei instanţe denotă că analiza 
incidenţei cazului prev. de art. 453 alin. 1 lit. f C. pr. pen. s-a realizat prin raportare la pedepsele 
finale aplicate revizuienţilor, în condiţiile în care pedeapsa cea mai grea a fost aplicată pentru 
infracţiuni prevăzute de art. 9 din Legea nr. 241/2005. 
 Incidenţa cazului prev. de art. 453 alin. 1 lit. f C. pr. pen., în ipoteza concursului de 
infracţiuni, trebuie raportată la fiecare dintre infracţiunile ce au făcut obiectul judecăţii, întrucât 
cazul de revizuire face referire la „hotărâre” în ansamblul său, ceea ce înseamnă că în situaţia în 
care orice dispoziţie esenţială din hotărâre s-a întemeiat pe prevederea legală declarată 
neconstituţională devine incident cazul de revizuire analizat. Chiar dacă prevederea legală 
declarată neconstituţională a constitut temei pentru pronunţarea unei soluţii de condamnare doar 
pentru una dintre infracţiuni, este aplicabil cazul de revizuire, în caz contrar ar fi lipsită de 
eficienţă juridică decizia nr. 363/07.05.2015 a Curţii Constituţionale şi s-ar menţine o soluţie de 
condamnare pentru a faptă care nu mai este incriminată ca infracţiune. 
 Trebuie ţinut seama şi de dispoziţiile art. 453 alin. 4 C. pr. pen., în care se arată că  art. 453 
alin. 1 lit. f C. pr. pen. constituie caz de revizuire dacă a condus la pronunţarea unei hotărâri 
nelegale sau netemeinice. În condiţiile în care dispoziţiile art. 6 din Legea nr. 241/2005 au fost 
declarate neconstituţionale, hotărârea de condamnare a revizuienţilor pentru săvârşirea infracţiunii 
prev de art. 26 Cod penal raportat la art. 6 din Legea nr. 241/2005  apare ca nelegală, după 
publicarea deciziei nr. 363/07.05.2015 a Curţii Constituţionale, deoarece revizuienţii rămân 
condamnaţi pentru o faptă care nu constituie infracţiune. 
 Curtea mai constată că se produc în continuare consecinţele condamnării pentru săvârşirea 
infracţiunii prev. de art. 26 Cod penal raportat la art. 6 din Legea nr. 241/2005 şi acestea nu pot fi 
remediate decât prin revizuirea hotărârii pronunţate. Împrejurarea că revizuienţii execută pedeapsa 
cea mai grea, dintre toate pedepsele aplicate, nu înseamnă că nu execută şi pedeapsa pentru 
infracţiunea prev. de art. 26 Cod penal raportat la art. 6 din Legea nr. 241/2005, întrucât pedeapsa 
rezultantă executată în cazul pluralităţii de infracţiuni exprimă regimul sancţionator derivat din 
pedepsele aplicate pentru toate infracţiunile ce compun pluralitatea de infracţiuni, iar nu doar 
pedeapsa cea mai grea. 
 Consecinţele condamnării trebuie privite şi din perspectiva unor efecte juridice viitoare, 
dat fiind că în lipsa rejudecării cauzei se va menţine în continuare condamnarea revizuienţilor 
pentru infracţiunea prev. de art. 26 Cod penal raportat la art. 6 din Legea nr. 241/2005, care va 
apărea ca atare în cazierul judiciar şi ar putea produce consecinţe juridice asupra aplicării unor 
instituţii juridice de drept penal (cum ar fi recidiva, reabilitarea, amnistia). 

Un alt aspect important este acela al modului în care soluţia asupra laturii penale s-ar 
răsfrânge  asupra modului de soluţionare a laturii civile, în condiţiile în care revizuienţii au fost 
obligaţi la plata unor despăgubiri civile decurgând din săvârşirea infracţiunii prev. de art. 26 Cod 
penal raportat la art. 6 din Legea nr. 241/2005. În art. 25 alin. 5 Cod procedură penală se prevede 
că, în caz de achitare în baza art.16 lit. b teza I Cod procedură penală, instanţa lasă nesoluţionată 
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acţiunea civilă. O eventuală incidenţă a acestui caz de împiedica a exercitării acţiunii penale, 
prevăzut de art. 16 lit. b teza I Cod procedură penală, ar putea influenţa soluţionarea acţiunii civile 
şi obligaţiile civile stabilite în sarcina revizuienţilor. 

În consecinţă, curtea constată că este incident cazul prev. de art. 453 alin. 1 lit. f C. pr. pen. 
şi sunt îndeplinite toate cerinţele prev. de art. 459 alin. 3 Cod procedură penală pentru admiterea în 
principiu a cererii de revizuire formulată de revizuienţii [...] şi [...]. 

Urmare admiterii în principiu a cererii de revizuire, se impune trimiterea cauzei spre 
rejudecare primei instanţe. Rejudecarea cauzei trebuie efectuată de prima instanţă, întrucât 
dispoziţiile art. 461 alin. 1 C. pr. pen. prevăd că după admiterea în principiu a cererii de revizuire 
rejudecarea cauzei se face potrivit regulilor privind judecarea în primă instanţă. În faţa primei 
instanţe nu a existat o rejudecare a cauzei, aşa încât procedura judiciară trebuie reluată tot în faţa 
primei instanţe. Instanţa de apel nu ar putea substitui integral faza de judecată care ar fi trebuit să 
aibă loc în primă instanţă, deoarece o astfel de soluţie ar determina eliminarea artificială a unui 
grad de jurisdicţie, în defavoarea intereselor procesuale ale părţilor, pentru care legislaţia 
procesuală prevede parcurgerea a două grade de jurisdicţie în acest caz.  
 Rejudecarea cauzei se va realiza numai cu privire la infracţiunea prev. de art. 26 Cod penal 
raportat la art. 6 din Legea nr. 241/2005 (atât latura penală, cât şi latura civilă ), întrucât cazul de 
revizuire ce a determinat admiterea în principiu este în legătură doar cu această infracţiune, aşa 
încât cauza nu se va rejudeca şi pentru restul infracţiunilor reţinute în sarcina revizuienţilor. 
 Pentru aceste considerente, în baza art. 421 pct. 2 lit. a Cod procedură penală curtea va 
admite apelurile declarate de revizuienţii [...] şi [...] împotriva sentinţei penale nr. 263/22.07.2015 
pronunţată de Tribunalul Constanţa în dosarul penal nr. 3854/118/2015. 
 În baza art. 423 alin. 1 Cod procedură penală se va desfiinţa sentinţa penală apelată şi, 
rejudecând, în baza art. 459 alin. 4 Cod procedură penală raportat la art. 453 alin. 1 lit. f Cod 
procedură penală va fi admisă în principiu cererea de revizuire formulată de revizuienţii [...] şi [...] 
împotriva sentinţei penale nr. 214/15.05.2012 pronunţată de Tribunalul Constanţa în dosarul nr. 
9675/118/2011 (definitivă prin decizia penală nr. 206/P/01.04.2014 pronunţată de Curtea de Apel 
Constanţa în dosarul nr. 1147/36/2012) şi se va trimite cauza Tribunalului Constanţa pentru 
rejudecarea cauzei cu privire la revizuienţii [...] şi [...], în ceea ce priveşte infracţiunea prev. de art. 
26 Cod penal raportat la art. 6 din Legea nr. 241/2005 (latura penală şi latura civilă ). 

Decizia penală nr. 1202/P/07.12.2015 
Judecător redactor Marius Damian Mitea 

 
           4. Infracțiuni la regimul rutier. Concurs de infracțiuni. Executarea 
pedepsei în regim de detenție. 

 
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 1968 nu este obligatoriu, şi raportat la faptul că 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. 

Potrivit art.15 alin.1,2 din Legea nr. 187/2012:  
„(1) Măsura suspendării condiţionate a executării pedepsei aplicată în baza Codului penal din 1969 

se menţine şi după intrarea în vigoare a Codului penal. 
(2)  Regimul suspendării condiţionate a executării pedepsei prevăzute la alin.(1), inclusiv sub 

aspectul revocării sau anulării acesteia, este cel prevăzut de Codul penal din 1969”. 
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În ceea ce priveşte individualizarea judiciară a executării pedepsei rezultante, se constată că se 
impune executarea în regim de detenţie, raportat la cuantumul pedepsei rezultante, la perseverenţa 
infracţională a inculpatului şi la Decizia ICCJ nr. 1 din 17 ianuarie 2011 pronunţată în interesul legii. 
 

Art.87 alin.1 din OUG nr.195/2002 republicată 
Art.15 alin.1,2 din Legea nr. 187/2012  

Decizia ICCJ nr. 1 din 17 ianuarie 2011 
 

Constată că prin sentinţa penală nr. 1063 din data de 15.10.2014 pronunţată de Judecătoria 
Constanţa, în dosarul penal nr. 35107/212/2013, s-a hotărât: 

„În baza art. 86 alin.1 din OUG nr.195/2002 cu aplicarea art.37 lit.a Cod penal vechi si art.375 
NCPP cu aplicarea art.5 NCP condamnă pe inculpatul [...] la pedeapsa de  8 luni închisoare. 

 In baza art.39 alin.1 Cod penal contopeste pedeapsa de 8 luni cu pedeapsa anterioara de 1 an 
si 6 luni, aplicand inculpatului pedeapsa cea mai grea de 1 an si 6 luni inchisoare. 

In baza art.87 alin.1 din OUG nr.195/2002 cu aplicarea art.37 lit.a Cod penal si art.375 NCPP 
cu aplicarea art.5 NCP condamna inculpatul [...] la pedeapsa de 8 luni inchisoare. 

 In baza art.39 alin.1 Cod penal contopeste pedeapsa de 8 luni cu pedeapsa anterioara de 1 an 
si 6 luni, aplicand inculpatului pedeapsa cea mai grea de 1 an si 6 luni inchisoare. 

In baza art.33 lit.a și art.34 alin.1 lit.b Cod penal vechi contopeste cele doua pedepse cu 
inchisoarea si aplica inculpatului pedeapsa cea mai grea de 1 an si 6 luni inchisoare. 

In baza art.83 Cod penal vechi revocă suspendarea conditionată pronunțată prin sentința penală 
nr.218/25.02.2011 și dispune executarea in intregime a pedepsei de 1 an si 6 luni inchisoare care nu 
se contopeste cu pedeapsa de 1 an și 6 luni inchisoare aplicata pentru infractiunile savarsite ulterior, 
inculpatul urmand sa execute in total 3 ani si 2 luni inchisoare. 

 Pedeapsa se va executa in regim de detentie potrivit art.57 Cod penal vechi. 
În baza art.71 C.penal interzice inculpatului exerciţiul drepturilor prev. de art. 64 lit.a teza a 

doua si lit.b C.penal. 
Pentru a se pronunţa astfel, instanţa de fond a reţinut următoarele: 
La data de 13 august 2013, în jurul orelor 1.20, organele de poliţie aflate în patrulare s-au 

sesizat din oficiu despre împrejurarea că de pe strada Decebal spre strada Tomis, apoi pe strada 
Stadionului rula autoturismul marca pe Volkswagen Passat cu numărul de înmatriculare [...], iar 
pentru că în cartierul respectiv era de notorietate că există mai mulţi deţinători de autovehicule care 
nu au permis de conducere, au efectuat semnal regulamentar de oprire prin folosirea semnalelor 
acustice şi luminoase de pe autospeciala de serviciu. Iniţial conducătorul auto a oprit autoturismul în 
zona stadionului vechi, însă când lucrătorii de poliţie s-au apropiat, autoturismul s-a pus din nou în 
mişcare circa 100 de metri spre intersecţia străzilor Pădurii şi Munteniei. A oprit din nou, iar când 
agenţii de poliţie i-au solicitat documentele, conducătorul auto a refuzat să se legitimeze, aşa că a 
fost nevoie să fie condus la sediul postului de poliţie, mai ales că era şi incoerent în vorbire. La 
sediu conducătorul auto a fost identificat ca fiind învinuitul [...], iar la verificarea bazei electronice 
de date s-a constatat că acesta nu figura ca deţinător de permis de conducere, aspect confirmat 
ulterior şi prin adresa nr.51578/06 septembrie 2013 a Serviciului Public Comunitar Regim Permise 
de Conducere şi înmatricularea Vehiculelor Constanţa. Pe de altă parte, întrucât emana halenă 
alcoolică, în prezenţa martorului asistent [...], învinuitului i s-a cerut să se supună testării cu 
etilotestul Drager, însă a refuzat, astfel că a fost condus la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă 
Constanţa, unde i s-au recoltat o probă sânge la orele 0223 şi una de urină, învinuitul refuzând 
recoltarea celei de-a doua probe de sânge, aspect consemnat în buletinul de examinare clinică. Din 
buletinul de analiză toxicologică-alcoolemie nr.l 110/A12/14 august 2013 al Serviciului Judeţean de 
Medicină Legală Constanţa rezultă că în proba biologică recoltată de la învinuit a fost decelată o 



 
 

43

alcoolemie de 2,40 g%o, testul de urină fiind negativ în privinţa consumului de substanţe 
psihotrope. 

Inculpatul [...] a declarat că nu posedă permis de conducere pentru nici o categorie de 
autovehicule, iar în seara zilei de 12 august 2013 a consumat băuturi alcoolice, circa trei fiole de vin 
în trei inşi, la locuinţa  unui prieten din comuna Mihail Kogălniceanu şi când a fost depistat 
intenţiona să se deplaseze cu autoturismul concubinei sale la locuinţa altui prieten din aceeaşi 
localitate, fiind oprit în trafic după ce a condus circa 300 de metri şi după ce a încercat să scape de 
urmărirea maşinii de poliţie pe mai multe străzi. 

Împotriva acestei sentinţe a declarat apel Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanţa. 
În dezvoltarea motivelor de apel ale Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanţa s-a 

criticat individualizarea judiciară a pedepselor aplicate şi tehnica de contopire şi cumulare a 
pedepselor aplicate inculpatului, solicitându-se aplicarea unor pedepse just dozate pentru săvârşirea 
celor două infracţiuni prevăzute de art. 86 şi art. 87 din OUG 195/2002, respectiv conducere fără 
permis şi având în sânge o îmbibaţie alcoolică peste limita legală, respectiv 2,40 gr ‰, să opereze 
concursul de infracţiuni o singură dată, iar în urma revocării pedepsei de 1 an şi 6 luni închisoare, 
pedeapsă aplicată prin sentinţa penală nr. 218 din 25.02.2011 a Judecătoriei Constanţa tot pentru 
comiterea infracţiunilor de conducere fără permis şi având în sânge o îmbibaţie alcoolică, să se 
adauge la pedeapsa rezultantă pe care instanţa urmează a o stabili pedeapsa de 1 an şi 6 luni 
închisoare astfel cum prevede art. 83 Cod penal care nu se contopeşte, ci trebuie adăugată aritmetic.  

La termenul din data 26.02.2015, inculpatul [...] nu s-a prezentat în faţa instanţei de apel, 
deşi a fost legal citat, inculpatul primind personal citaţia. 

În apel nu s-au administrat mijloace de probă noi. 
Examinând sentinţa apelată în raport de motivele de apel şi de actele şi lucrările 

dosarului, Curtea constată că apelul formulat în cauză de către Parchetul de pe lângă 
Judecătoria Constanţa este fondat, pentru următoarele: 

Prima instanţă a reţinut corect starea de fapt şi a făcut o analiză temeinică a probelor 
administrate în cauză, reţinând vinovăţia inculpatului sub forma intenţiei directe prev. de art. 16 
alin.(3) lit. a) cod penal. 

În acest sens, Curtea are în vedere următoarele mijloace de probă administrate în cauză:  
 - proces verbal de oprire în trafic a învinuitului şi de constatare a infracţiunilor reţinute în 
sarcina sa; 
- proces verbal de verificare în baza de date a situaţiei juridice a învinuitului în evidenţele 
posesorilor de permise de conducere; 
- adresa Serviciului  Public  Comunitar Regim  Permise  de  Conducere şi înmatricularea 
Vehiculelor Constanţa privind inexistenţa permisului de conducere al învinuitului; 
- proces verbal de constatare al refuzului învinuitului de a fi testat cu aparatul alcootest tip 
Drager; 
 - proces verbal de recoltare a unei probe de sânge, a unei probe de urină şi de consemnare a 
refuzului de a se supune recoltării celei de-a doua probe de sânge, cu aducerea la cunoştinţă a 
consecinţelor unui astfel de refuz; 
- buletin de examinare clinică, proces verbal de prelevare, cerere de analiză, buletin de analiză 
toxicologică-alcoolemie; 
- rezultatul testului de urină pentru substanţe psihotrope; 
- declaraţiile inculpatului prin care a recunoscut comiterea faptei.  
 Curtea mai reţine, în acelaşi sens, că la termenul de judecată din data de 22.09.2014 din faţa 
instanţei de fond inculpatul a arătat că înţelege să beneficieze de dispoziţiile prev. de art.375 şi 
art.396 alin.10 cod procedură penală, în sensul că a recunoscut în totalitate fapta care i s-a reţinut în 
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sarcină prin actul de sesizare şi a solicitat ca judecata să se facă în baza probelor administrate în faza 
de urmărire penală. 

Curtea constată de altfel că motivele de apel invocate de către Parchetul de pe lângă 
Judecătoria Constanţa nu vizează modalitatea de reţinere a stării de fapt de către prima instanţă, ci 
doar individualizarea judiciară a pedepselor aplicate inculpatului şi procedeul de contopire şi 
cumulare a pedepselor aplicate inculpatului. 

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

Astfel, fapta inculpatului care în noaptea de 13 august 2013, în jurul orei 1.20 a fost depistat 
de organele de poliţie conducând pe drumurile publice din comuna Mihail Kogălniceanu, judeţul 
Constanţa autoturismul marca Volkswagen Passat cu numărul de înmatriculare [...], deşi nu poseda 
permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule şi avea o alcoolemie de 2,40 g %o de 
alcool pur în sânge întruneşte elementele constituitive ale infracţiunilor prev. de art.86 alin.l şi de 
art.87 alin.l din O.U.G. nr. 195/2002 rep., ambele cu aplic, art.33 lit.b cod penal 1969 şi art.37 lit.a 
cod penal. 

Curtea reţine însă că la data de 01.02.2014 a intrat în vigoare noul cod penal, impunându-se 
astfel o verificare din perspectiva aplicării legii penale mai favorabile potrivit art.5 cod penal, 
aplicare care însă se impune a se face global, cu privire la toate instituţiile prevăzute anterior, 
respectiv ulterior datei de 01.02.2014 pentru a nu se crea „lex tertia”. 

În acest sens s-a pronunţat şi Curtea Constituţională prin decizia 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 acest sens, Curtea reţine următoarele: 
- infracţiunea prev. de art.87 alin.1 din OUG nr.195/2002 republicată este sancţionată cu 
închisoare de la 1 an la 5 ani şi este incriminată sub acelaşi conţinut constitutiv prin art.336 alin.1 
cod penal în vigoare din 01.02.2014 însă sub aspect sancţionator incriminarea actuală este mai 
favorabilă deoarece  prevede şi sancţiunea alternativă a amenzii pe lângă sancţiunea închisorii în 
aceleaşi limite, respectiv de la 1 an la 5 ani; 
- infracţiunea prev. de art.86 alin.1 din OUG nr.195/2002 republicată este sancţionată cu 
închisoare de la 1 an la 5 ani şi este incriminată sub acelaşi conţinut constitutiv prin art.335 alin.1 
cod penal în vigoare din 01.02.2014 şi este sancţionată în mod identic, respectiv cu  închisoare de la 
1 an la 5 ani; 
- dispoziţiile art.3201 alin.7 cod procedură penală 1969 se regăsesc în dispoziţiile art.396 alin.10 
cod de procedură penală în vigoare din 01.02.2014. 

Raportat la circumstanţele reale de comitere a faptelor, la gradul ridicat al alcoolemiei (2,40 
%o g/l), la circumstanţele personale ale inculpatului (are antecedente penale, fiind condamnat 
anterior pentru infracţiuni de furt calificat şi de tâlhărie comise în minorat  dar şi în majorat - tot la 
regimul rutier), Curtea apreciază că nu se impune aplicarea unei pedepse constând în amendă pentru 
infracţiunea prev. de art.87 alin.1 din OUG nr.195/2002 republicată. 

În consecinţă, Curtea constată că limitele speciale de pedeapsă ale închisorii pentru cele două 
infracţiuni sunt identice în incriminarea acestora prin OUG nr.195/2002 republicată şi în 
incriminarea prin codul penal în vigoare din 01.02.2014. 

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 1968 nu este obligatoriu, şi raportat la faptul că art. 
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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. 

Curtea mai reţine că starea de recidivă prev. de art.37 lit.a) cod penal 1969 stabilită raportat 
la o hotărâre penală definitivă anterior datei de 01.02.2014 prin care s-a dispus suspendarea 
condiţionată a executării pedepsei este sancţionată în mod identic, respectiv prin revocarea 
suspendării condiţionate a executării pedepsei potrivit art.83 cod penal 1969, având în vedere 
dispoziţiile art.15 alin.1,2 din Legea nr. 187/2012. 

În consecinţă, Curtea constată că legea penală mai favorabilă, în aplicarea globală a legii, 
constă în dispoziţiile penale anterioare datei de 01.02.2014.   

Fiind întrunite toate condiţiile cerute de dispoziţiile art. 396 alin. 2 cod procedură penală, în 
mod corect aceasta a dispus condamnarea inculpatului pentru faptele pentru care a fost trimis în 
judecată. 

În cadrul operaţiunii de individualizare judiciară a pedepsei ce urmează a fi aplicată, Curtea 
va avea în vedere criteriile generale prev. de art. 74 cod penal şi constată că instanţa de fond nu a 
stabilit pentru inculpat pedepse corespunzătoare gradului de pericol social concret a infracţiunilor şi 
persoanei inculpatului.  

Prin urmare, Curtea constată că se impunea aplicarea unor pedepse constând peste minimele 
speciale de câte 8 luni închisoare (după reducerea cu 1/3 potrivit art.396 alin.10 cod procedură 
penală) pentru cele 2 infracţiuni reţinute în sarcina inculpatului în prezenta cauză. 

Faţă de ansamblul considerentelor expuse, în baza art.421 pct.2 lit.a) cod procedură penală, 
Curtea va admite apelul formulat de către Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanţa împotriva 
sentinţei penale nr. 1063 din data de 15.10.2014 pronunţată de Judecătoria Constanţa, în dosarul 
penal nr. 35107/212/2013, va desfiinţa sentinţa apelată şi, rejudecând, va majora pedepsele aplicate 
inculpatului [...]: 
- de la 8 luni închisoare la 1 an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art.86 alin.1 din 

OUG nr.195/2002 cu aplicarea art.37 lit.a) cod penal 1969, art.375 cod procedură penală şi art.5 
cod penal, 

- de la 8 luni închisoare la 1 an şi 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art.87 
alin.1 din OUG nr.195/2002 cu aplicarea art.37 lit.a) cod penal 1969, art.375 cod procedură 
penală şi art.5 cod penal.  

Curtea constată că apelul formulat de către Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanţa 
este întemeiat şi sub aspectul procedeul de contopire şi cumulare a pedepselor aplicate inculpatului. 

Astfel, Curtea reţine că art.15 alin.1,2 din Legea nr. 187/2012 prevede că:  
„(1) Măsura suspendării condiţionate a executării pedepsei aplicată în baza Codului penal din 1969 
se menţine şi după intrarea în vigoare a Codului penal. 
(2)  Regimul suspendării condiţionate a executării pedepsei prevăzute la alin.(1), inclusiv sub 
aspectul revocării sau anulării acesteia, este cel prevăzut de Codul penal din 1969”. 

În consecinţă, Curtea constată că în mod greşit instanţa de fond a făcut aplicarea art.39 
alin.1 Cod penal 1969 şi a contopit fiecare dintre pedepsele aplicate inculpatului pentru prezentele 
fapte cu pedeapsa de 1 an si 6 luni aplicată prin sentinţa penală nr.218/25.02.2011 a Judecătoriei 
Constanţa, în loc să facă aplicarea prev. art.83 cod penal 1969 privind revocarea suspendării 
condiţionate a pedepsei de 1 an si 6 luni aplicată prin sentinţa penală nr.218/25.02.2011 a 
Judecătoriei Constanţa, definitivă prin nerecurare, şi adăugarea pedepsei de 1 an şi 6 luni închisoare 
la fiecare dintre cele 2 pedepse aplicate pentru infracţiunile care fac obiectul prezentului dosar. 

Faţă de aspectele expuse mai sus, în baza art.15 alin.1, 2 din Legea nr. 187/2012 cu referire 
la art.83 cod penal 1969, Curtea va dispune revocarea suspendării condiţionate a executării pedepsei 
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de 1 an şi 6 luni închisoare aplicată aceluiaşi inculpat prin sentinţa penală nr.218/25.02.2011 a 
Judecătoriei Constanţa, definitivă la data de 18.03.2011 prin nerecurare, şi va adăuga această 
pedeapsă la fiecare dintre cele două pedepse aplicate inculpatului prin prezenta hotărâre, rezultând 
pedepsele de 2 ani şi 6 luni închisoare şi 3 ani închisoare. 

În baza art.33 lit.a) rap. la art.34 lit.b) cod penal 1969 şi cu aplicarea art.5 cod penal, 
Curtea va contopi pedepsele de 2 ani şi 6 luni închisoare şi 3 ani închisoare stabilite prin prezenta, 
inculpatul [...] executând în final pedeapsa cea mai grea de 3 ani închisoare. 

În ceea ce priveşte individualizarea judiciară a executării pedepsei rezultante, Curtea 
constată că se impune executarea în regim de detenţie, raportat la cuantumul pedepsei rezultante, la 
perseverenţa infracţională a inculpatului şi la Decizia ICCJ nr. 1 din 17 ianuarie 2011 pronunţată în 
interesul legii prin care s-a stabilit că: 
 “1. Suspendarea conditionata a executarii pedepsei nu poate fi dispusa pentru pedeapsa stabilita in 
cazul săvârșirii in cursul termenului de incercare a unei infractiuni intentionate sau 
praeterintenționate, pedeapsa la care a fost cumulata o alta pedeapsa, ca urmare a revocarii 
suspendarii conditionate a executarii acestei din urma pedepse, chiar si in cazul indeplinirii 
conditiilor prevazute de art. 81 din Codul penal. 
2. Suspendarea conditionată a executării nu poate fi dispusă nici in ceea ce priveste pedeapsa 
rezultantă, obtinută prin aplicarea mecanismului prevazut de art. 83 alin. 1 din Codul penal.”   

Curtea va menţine restul dispoziţiilor sentinţe apelate în măsura în care nu contravin 
prezentei decizii. 

În baza art.275 alin.3 cod procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de către stat în 
apel vor rămâne în sarcina acestuia. 

Decizia penală nr. 198/P/03.03.2015 
Judecător redactor Dan Iulian Năstase 

 
          5. Accident de circulație. Calitatea asiguratorului în procesul penal. 
Obligativitatea încheierii și menținerii valabilității contractelor de asigurare. 
Coexistența răspunderii civile delictuale cu răspunderea contractuală a 
asiguratorului. 
 

Ultimele modificări aduse art. 54 din Legea nr. 136/1995 prin Legea nr. 304/2007 nu sunt de natură 
să modifice calitatea asiguratorului în cadrul procesului penal, în cazul asigurării obligatorii de răspundere 
civilă pentru prejudicii cauzate prin accidente de autovehicule, astfel încât efectele Deciziei ICCJ nr. I din 28 
martie 2005 cu privire la aplicarea dispoziţiilor art 54 alin. 4 şi ale art. 57 din Legea nr 136/1995 privind 
asigurările şi reasigurările în  România referitoare la calitatea în care participă în procesul penal societatea 
de asigurare, se menţin în continuare. 

În cazul producerii unui accident de circulaţie, având ca urmare cauzarea unui prejudiciu, pentru 
care s-a încheiat contract de asigurare obligatorie de răspundere civila, coexistă răspunderea civilă 
delictuală, fundamentată pe art. 1357 din Codul civil, cu răspunderea contractuală a asiguratorului, 
întemeiată pe contractul de asigurare încheiat în condiţiile reglementate prin Legea nr. 136/1995. 

În ceea ce priveşte latura civilă a cauzei, potrivit art. 19 C.proc.penal, acţiunea civilă exercitată în 
cadrul procesului penal are ca obiect tragerea la răspundere civilă delictuală a persoanelor responsabile 
potrivit legii civile pentru prejudiciul produs prin comiterea faptei care face obiectul acţiunii penale. 

 
Art. 57 din Legea nr. 136/1995 modificată de Legea nr. 304/2007  

Decizia ICCJ nr. I din 28 martie 2005  
Art. 81 Cod penal 

Art. 1325 Cod civil 
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Prin sentinţa penală nr. 1243/18.11.2014, pronunţată de Judecătoria Constanţa, în dosarul 
penal nr. 14415/212/2014 s-au hotărât: 

In baza art.386 NCPP schimbă incadrarea juridică in art.178 alin.1 si 2 Cod penal vechi cu 
aplicarea art.5 NCP. 
 „In baza art.178 alin.1 si 2 Cod penal vechi cu aplicarea art.5 NCP si art.375 NCPP 
condamna inculpatul [...] pentru infractiunea de ucidere din culpa la pedeapsa de 3 ani inchisoare. 
 În baza art. 81 C.pen. suspendă condiţionat executarea pedepsei de 3 ani  închisoare pe o 
durata de 5 ani  închisoare, termen de încercare stabilit în condiţiile art. 82 C.pen.  

În baza art.71 C.penal interzice inculpatului exerciţiul drepturilor prev. de art. 64 lit.a teza a 
doua si lit.b C.penal. 

În baza art.71 alin.5 C.penal pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei 
închisorii se suspenda si executarea pedepsei accesorii. 

In baza art.397 NCPP admite in parte actiunea civila formulată de părțile civile și obligă 
inculpatul in solidar cu S.C. [...] S.A. la plata sumei de 3000 Euro daune materiale si 3000 Euro 
daune morale către partea civilă [...], 3000 Euro daune materiale si 3000 Euro daune morale catre 
partea civila [...] si 3000 Euro daune materiale si 3000 Euro daune morale catre partea civila [...]. 

 In baza art.274 NCPP obligă inculpatul la plata cheltuielilor judiciare in sumă de 1000 lei 
către stat”. 

Pentru a se pronunţa în sensul celor menţionate, prima instanţă a reţinut următoarele: 
„Prin rechizitoriul nr.16555/P/2011 a fost trimis in judecată inculpatul [...] cercetat în stare 

de libertate, pentru săvârşirea infracţiunii de ucidere din culpă, prevăzută şi pedepsită de art. 192, al. 
1 şi 2, din C. pen. 

In actul de sesizare a instanței s-a reținut că la data de 07.09.2011, în jurul orelor 19,00 un 
echipaj format din lucrătorii de poliţie din cadrul Serviciului Rutier Constanţa au fost sesizaţi de 
dispecerat cu privire la faptul că pe bulevardul Aurel  Vlaicu din mun. Constanţa s-a produs un 
accident de circulaţie soldat cu vătămarea corporală a unei persoane şi s-au deplasat la locul indicat. 
Aşa cum rezultă din cele consemnate în procesul-verbal de cercetare la faţa locului întocmit la data 
de 07.09.2011, orele 23,00, evenimentul rutier a fost produs de autoturismul marca [...], cu numărul 
de înmatriculare [...], proprietatea S.C. „[...]", condus de inculpatul [...], identificat pe bulevardul 
Aurel Vlaicu din Municipiul Constanţa, aproape de axul drumului, orientat spre podul rutier din 
zona „Dorally" şi numita [...], în vârstă de 75 de ani, în calitate de pieton, care se angajase în 
traversarea străzii. 

In urma impactului victima a fost transportată la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă 
Constanţa pentru acordarea de îngrijiri medicale, unde în aceeaşi zi a decedat. Conducătorul 
autovehiculului a rămas la fata locului, asistând la cercetările efectuate de poliţişti. Rezultatul testării 
cu aparatul etilotest a inculpatului [...], în prezenţa martorului asistent [...], a fost negativ, aspect 
confirmat şi de B.A.T.A. nr. 1259/A2/20.10.2011, emis de S.M.L. Constanţa. Conform notei de 
constatare tehnică din 08.09.2011 autoturismul implicat în evenimentul rutier era corespunzător 
circulaţiei pe drumurile publice. 

Din concluziile raportului medico-legal de necropsie nr. 562/A3/2011 emis la data de 
29.09.2011 de către SJML Constanţa, moartea numitei [...] a fost violentă şi s-a datorat insuficienţei 
respiratorii acute consecutivă unei rupturi de hil pulmonar drept cu hemotorax masiv drept. 
Leziunile de violenţă au putut fi produse prin lovire cu şi de corpuri dure şi au legătură directă cu 
cauza morţii. 

Potrivit B.A.T.A. nr. 1081/A12 din 12.09.2011, emis de S.J.M.L. Constanţa, în proba de 
sânge analizată, recoltată numitei [...] la ora 20,35 la Spitalul Judeţean de Urgenţă Constanţa, în 
vederea stabilirii alcoolemiei, nu s-a constatat alcool. 
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Martorul ocular [...] a precizat că în ziua de 07.09.2011, în jurul orei 20,00, se afla pe b-dul 
Aurel Vlaicu, în zona restaurantului „[...]", la aproximativ 10-15 metri de trecerea pentru pietoni, 
care nu era marcată, dar era pre-semnalizată şi semnalizată corespunzător. Pe bulevardul Aurel 
Vlaicu traficul era moderat, vizibilitatea specifică zilei şi carosabilul uscat, iar la un moment dat a 
observat că de pe trotuarul cu Complexul „[...]" s-a angajat în traversarea străzii, o femeie în vârstă, 
care avea o sacoşă în mână şi o poşetă pe umăr. Victima a parcurs jumătate din lăţimea drumului, iar 
în momentul în care a ajuns la axul străzii a avut o ezitare, în sensul că a mers mai încet, pentru că a 
observat că din partea ei dreaptă venea în viteză o autoutilitară de culoare albă, inscripţionată 
„Transport Agabaritic", cu benzi portocalii. 

In acel moment, autospeciala a acroşat pe victimă, care a fost proiectată în aer şi a căzut la 
aproximativ 1 metru de bordură, orientată cu picioarele către axul drumului, fară ca şoferul să 
schiţeze vreun gest de evitare a pietonului. După accident, conducătorul auto a coborât din maşină 
vorbind la telefon şi a aşteptat sosirea poliţiei rutiere. 

Martorul [...] a declarat că în ziua respectivă, în jurul orei 20.00, se afla la prietenul său într-
un apartament situat la etajul 4 în blocul [...], …, pe bulevardul Aurel Vlaicu, când a auzit un 
zgomot specific unui accident rutier. Înainte de a coborî să vadă ce s-a întâmplat, a observat din 
apartament o femeie în vârstă, întinsă pe carosabil în zona marcajului pietonal, lângă bordură, pe 
sensul de mers către cartierul km 4-5, cu picioarele orientate spre axul drumului. Tot de la etaj a 
observat lângă victimă un bărbat, care se ţinea cu mâinile de cap, iar pe partea carosabilă era oprită o 
autospecială. În jur, erau împrăştiate o geantă, şi o sacoşă. După ce a coborât, a observat că în 
apropierea locului unde se afla căzută femeia se aflau un batic şi pete de sânge. Afară era încă 
lumină, carosabilul uscat, iar drumul în zonă era proaspăt asfaltat, însă marcajul pietonal nu era 
refăcut, deşi existau indicatoare de presemnalizare şi semnalizare a trecerii pentru pietoni pe ambele 
sensuri. 

Inculpatul [...] a declarat că la data de 07.09.2011, în jurul orei 20,00 conducea autoturismul 
marca [...], cu numărul de înmatriculare [...], proprietatea S.C. „[...]", pe bulevardul Aurel Vlaicu, 
dinspre zona „Anda" către zona complexului „Dorally Mall", rulând cu o viteză de aproximativ 50 
km/h, în condiţii de vizibilitate redusă, trafic moderat şi carosabil uscat. La un moment dat, a 
observat o femeie, care se angajase în traversarea străzii pe trecerea pentru pietoni şi pe care a 
acroşat-o cu partea dreaptă a maşinii, după ce a frânat şi a încercat zadarnic evitarea acesteia. 

Din concluziile raportului de expertiză rezultă că „lipsa marcajelor longitudinale din zona 
accidentului şi lipsa marcajului transversal „trecere pentru pietoni" au favorizat producerea 
accidentului", „viteza cu care autoturismul rula în pre-momentul accidentului a fiind de 46,76 
km/h", stabilind că „starea de pericol a apărut în momentul în care pietonul a apreciat că accidentul 
„nu putea fi evitat de conducătorul auto prin frânare deoarece timpul care-i era necesar pentru 
oprire, de 3,04 s, era mai mare decât timpul necesar de care a dispus pentru a realiza acest lucru, 
care a fost de 1,93 s", arătând că accidentul „putea fi evitat dacă conducătorul auto aprecia corect 
situaţia creată în trafic şi acorda prioritate pietonului aflat pe sensul său de traversare". 

Potrivit concluziilor suplimentului la raportul de expertiză tehnică judiciară auto întocmit de 
expertul [...], la data de 27.07.2012, referitoare la întrebările relevante cauzei, s-a reţinut că „viteza 
de impact a autoutilitarei pentru ipoteza în care victima ar fi fost acroşată în locul unde s-a 
identificat punga din plastic, având în vedere că petele de sânge marchează poziţia finală a acesteia, 
a fost de 40,66 km/h", „locul producerii impactului între autovehicul şi pieton s-a produs cu 3,8 
metri înainte de indicatorul trecere pentru pietoni de pe sensul spre podul Dorally", iar „locul unde a 
căzut victima fiind la 5,0 metri după indicator". 
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La data de 04.12.2012 s-a dispus efectuarea unei noi expertize tehnice judiciare auto, 
finalizată prin raport, la data de 24.07.2013, de către expertul ing. [...], din cadrul Biroului de 
Expertize Judiciare Constanţa. 

Potrivit concluziilor noului raport de expertiză, referitoare la întrebările relevante cauzei, s-a 
reţinut că „viteza de deplasare a autospecialei în pre-momentul impactului a fost de 62 - 65 km/h", 
iar „locul producerii impactului între autovehicul şi pieton, raportat la indicatoarele de semnalizare a 
trecerii de pietoni, se afla la 0,8 - 0,9 m după indicatorul trecere pentru pietoni", stabilind că „starea 
de pericol a fost generată de către conducătorul autospecialei, care nu a redus corespunzător viteza 
la întâlnirea indicatorului de presemnalizare trecere pentru pietoni şi la indicatorul trecere pentru 
pietoni nu a mai putut opri pentru a acorda prioritate pietonului angajat în traversare". Expertul a 
apreciat a determinat/favorizat producerea accidentului", arătând că „posibilităţile de evitare au 
aparţinut conducătorului autospecialei, care era obligat să reducă viteza de deplasare la întâlnirea 
indicatorului de presemnalizare trecere pentru pietoni şi să acorde prioritate de trecere pietonului". 

Organul de urmarire penala arata ca in cazul de faţă, fiind prezente cele două indicatoare, de 
semnalizare şi presemnalizare trecere pietoni, semnificaţia acestora trebuia respectată chiar în lipsa 
marcajului pietonal. 

Pentru a urmări utilitatea mijloacelor de semnalizare rutieră se impune analiza rolului 
funcţional al fiecăreia în parte. 

Organul de urmarire penala mai mentioneaza că marcajul se adresează în principal 
pietonului, cu rol de orientare şi de ghidare a acestuia şi doar în mod secundar conducătorilor de 
autovehicule, în măsura în care marcajul pietonal este vizibil acestora. 

Conform art. 81, alin. 3, din OUG nr. 195/2002-rep., „marcajul transversal constând din linii 
paralele cu axul drumului indică locul pe unde pietonii trebuie să traverseze drumul". 

In lipsa vizibilităţii marcajului pietonal (lucru posibil şi din cauze naturale predictibile, de 
ex.: ploaie, întuneric, zăpadă), pentru avertizarea din timp a conducătorilor auto se efectuează 
semnalizarea pe verticală, cu indicatoare a acestor locuri de traversare, mijloc adresat cu precădere 
traficului rutier. 

Semnalizarea rutieră (cap. IV din R.OUG nr. 195/2002-rep.,) în sens larg cuprinde atât 
indicatoarele de semnalizare, cât şi cele de presemnalizare (avertizare). 

Potrivit art. 66, alin. 3 şi 4 din R.OUG nr. 195/2002-rep., „Semnificaţia indicatorului de 
avertizare începe din locul unde este amplasat. Indicatoarele de avertizare se instalează înaintea 
locului periculos, la o distanţă de maximum 50 metri în localităţi..." 

In cazul de faţă indicatorul „Presemnalizare trecere pietoni" avertiza conducătorii auto 
despre apropierea de locul periculos. 

Faţă de prevederile legale menţionate, în condiţiile existenţei unei asemenea avertizări, 
organul de urmarire penala apreciaza ca nu se mai poate invoca prin urmare caracterul imprevizibil 
al prezenţei unui pieton în zona carosabilă, iar conducătorul auto nu mai poate invoca surprinderea 
sa de apariţia neaşteptată a pietonului aflat în traversarea străzii. 

Inculpatul [...] a recunoscut comiterea faptei, iar martorii audiaţi în cauză au confirmat 
situatia de fapt. 

La data de 15.09.2014 inculpatul a solicitat aplicarea procedurii recunoasterii invinuirii. 
Analizand probele administrate in faza de urmărire penală prezentate mai sus, instanța 

constată că sunt dovedite existența infracțiunii și săvârșirea sa cu vinovatie de către inculpat. 
Potrivit concluziilor noului raport de expertiză efectuat de dl expert [...],  s-a reţinut că 

„viteza de deplasare a autospecialei în pre-momentul impactului a fost de 62 - 65 km/h", iar „locul 
producerii impactului între autovehicul şi pieton, raportat la indicatoarele de semnalizare a trecerii 
de pietoni, se afla la 0,8 - 0,9 m după indicatorul trecere pentru pietoni", stabilind că „starea de 



 
 

50

pericol a fost generată de către conducătorul autospecialei, care nu a redus corespunzător viteza la 
întâlnirea indicatorului de presemnalizare trecere pentru pietoni şi la indicatorul trecere pentru 
pietoni nu a mai putut opri pentru a acorda prioritate pietonului angajat în traversare". Expertul a 
apreciat a determinat/favorizat producerea accidentului", arătând că „posibilităţile de evitare au 
aparţinut conducătorului autospecialei, care era obligat să reducă viteza de deplasare la întâlnirea 
indicatorului de presemnalizare trecere pentru pietoni şi să acorde prioritate de trecere pietonului". 

Prin urmare, fapta inculpatului [...] care, la data de 07.09.2011, în jurul orelor 19,55, a 
condus autoutilitara cu numărul de înmatriculare [...] pe bulevardul Aurel Vlaicu din Municipiul 
Constanţa şi ajungând în dreptul blocului [...], a surprins şi a accidentat pe trecerea de pietoni pe 
numita [...], care a decedat ulterior, aşa cum rezultă din raportul medico-legal de necropsie nr. 
562/A3/201129.09.2011 emis de SJML Constanţa - întruneşte elementele constitutive ale 
infracţiunii de ucidere din culpă, prev. de art. 192, alin. 1 şi 2, din C. pen. 

Avand in vederea limitele de pedeapsă, cât și institutia modalitatii de executare a pedepselor, 
instanța constată că legea penala mai favorabila inculpatului este legea veche, motiv pentru care in 
baza art.386 NCPP va schimba incadrarea juridica in art.178 alin.1 si 2 Cod penal vechi cu aplicarea 
art.5 NCP. La individualizarea pedepsei instanta va face aplicarea criteriilor legale prevazute de 
art.72 Cod penal, respectiv limitele de pedeapsa, gradul de pericol social ridicat al faptei savarsite, 
persoana inculpatului care a recunoscut fapta, nu are antecedente penale si a aratat ca a incercat sa 
repare cat a putut prejudiciul si nu poate sa aprecieze cu  privire la sumele solicitate de partile civile, 
dar nu se opune”. 

În termen legal, împotriva sus-menţionatei sentinţe penale au declarat apel Parchetul  de pe 
lângă Judecătoria Constanţa, părţile civile [...], [...], [...] şi inculpatul [...], criticând-o pentru 
nelegalitate şi netemeinicie, în raport de motivele  cuprinse detaliat în partea introductivă a prezentei 
decizii. 

Examinând legalitatea şi temeinicia sentinţei penale apelate, prin prisma criticilor 
formulate şi din oficiu, conform art. 408 C. proc. pen., Curtea constată că apelul formulat de 
către apelantul asigurator SC [...] SA este fondat iar apelurile declarate de către Parchetul  de 
pe lângă Judecătoria Constanţa, părţile civile [...], [...], [...] şi apelantul inculpatul [...] sunt 
nefondate. 

Prin sentinţa penală nr. 1243/18.11.2014 a Judecătoriei Constanţa s-a dispus condamnarea 
inculpatului [...] sub aspectul comiterii infracţiunii de ucidere din culpă, prev. de rt. 178 alin 1 şi 2 
C.penal cu aplicarea art. 5 C.penal şi art 375 C.penal. 

S-a reţinut în sarcina inculpatului [...] faptul că, la data de 07.09.2011, în jurul orelor 19,55, a 
condus autoutilitara cu numărul de înmatriculare [...] pe bulevardul Aurel Vlaicu din Municipiul 
Constanţa şi ajungând în dreptul blocului [...], a surprins şi a accidentat pe trecerea de pietoni pe 
numita [...], care a decedat ulterior, aşa cum rezultă din raportul medico-legal de necropsie nr. 
562/A3/201129.09.2011 emis de SJML Constanţa. 

Reprezentantul Ministerului Public a criticat hotărârea apelată prin prisma faptului că 
instanţa de fond nu a dispus obligarea solidară a părţii responsabile civilmente la plata cheltuielilor 
judiciare avansate de stat, deşi a dispus obligarea, în solidar cu inculpatul [...], la repararea pagubei. 

În acest sens, s-a învederat faptul că noile norme de procedură extind răspunderea părţii 
responsabile civilmente şi pe tărâm contractual astfel că asiguratorul are calitatea de parte 
responsabilă civilmente în procesul penal iar obligaţia de a suporta cheltuielile judiciare avansate de 
stat trebuie stabilită şi în sarcina acestuia, în solidar cu inculpatul. 

Curtea constată că ultimele modificări aduse art. 54 din Legea nr. 136/1995 prin Legea nr. 
304/2007 nu sunt de natură să modifice calitatea asiguratorului în cadrul procesului penal, în cazul 
asigurării obligatorii de răspundere civilă pentru prejudicii cauzate prin accidente de autovehicule, 
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astfel încât, efectele Deciziei nr. I din 28 martie 2005 cu privire la aplicarea dispoziţiilor art 54 alin 
4 şi ale art 57 din Legea nr 136/1995 privind asigurările şi reasigurările în  România referitoare la 
calitatea în care participă în procesul penal societatea de asigurare, se menţin în continuare. 

În acest sens, dispoziţiile legale care au format obiectul deciziei I/2005 a ICCSJ (art 54 alin 4 
din Legea nr 136/1995:  Încuviinţarea cu privire la stabilirea despăgubirii pe baza convenţiei dintre 
asiguraţi, persoane păgubite şi asigurători se dă: a) de către proprietarul autovehiculului răspunzător 
de producerea pagubei sau de conducătorul acestuia - numai în cazul în care despăgubirile nu 
urmează să fie recuperate potrivit prevederilor art. 58, pe actele eliberate de autorităţile publice 
competente să constate şi să cerceteze accidentele de autovehicule, pe înştiinţarea sau pe procesul-
verbal de constatare a pagubelor întocmit de asigurător. Această încuviinţare constituie şi avizare de 
daună pentru asigurătorul de răspundere civilă; b) de către persoana fizică sau de reprezentantul 
legal al persoanei juridice păgubite, după caz, pe procesul-verbal de constatare a pagubelor întocmit 
de asigurător în dublu exemplar; art. 57 din Legea nr 136/2005: Drepturile persoanelor păgubite prin 
producerea accidentelor de autovehicule se exercită împotriva celor răspunzători de producerea 
pagubei. Aceste drepturi se pot exercita şi direct împotriva asigurătorului de răspundere civilă, în 
limitele obligaţiei acestuia, stabilită în prezentul capitol, cu citarea obligatorie a celui răspunzător de 
producerea pagubei. Drepturile persoanelor păgubite prin accidente produse de autovehiculele 
deţinute de persoane asigurate în străinătate se exercită împotriva asigurătorului prin Biroul 
asigurătorilor de autovehicule din România, dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 48 alin. 
2) se regăsesc în art. 54 alin. 1 din Legea nr. 136/2005, astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 
304/2007. 

Astfel, potrivit art. 54 alin. 1 din Legea nr. 136/2005 : „Despăgubirea se stabileşte şi se 
efectuează conform art. 43 şi 49, iar în cazul stabilirii despăgubirii prin hotărâre judecătorească, 
drepturile persoanelor păgubite prin accidente produse de vehicule aflate în proprietatea 
persoanelor asigurate în România se exercită împotriva asigurătorului de răspundere civilă, în 
limitele obligaţiei acestuia, stabilită în prezentul capitol, cu citarea obligatorie a 
persoanei/persoanelor răspunzătoare de producerea accidentului în calitate de intervenienţi forţaţi. 
     Drepturile persoanelor păgubite prin accidente produse pe teritoriul României de vehicule 
aflate în proprietatea persoanelor asigurate în străinătate se exercită împotriva asigurătorului prin 
reprezentanţele de despăgubiri sau prin Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din România, după 
caz, dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 48 alin. 2.” 

Aşa cum s-a menţionat în considerentele Deciziei nr. I/2005, dispoziţiile legale anterior 
menţionate sunt instituite să asigure posibilitatea desdăunării victimelor accidentelor de circulaţie, 
ceea ce impune obligativitatea încheierii si menţinerii valabilităţii contractelor de asigurare, în 
scopul eliberării persoanelor fizice si juridice de riscurile de a acoperi pagubele produse prin 
folosirea autovehiculelor pe care le au in proprietate. 

 În aceste limite s-a prevăzut, prin art. 57 alin. 1 din Legea nr. 136/1995 (actualul 54 alin. 1 
din Legea nr. 136/2005), ca drepturile persoanelor păgubite prin producerea accidentelor de 
autovehicule se pot exercita și direct împotriva asiguratorului de răspundere civilă, în limitele 
obligaţiei acestuia, cu citarea obligatorie a celui răspunzător de producerea pagubei. 

 Se constată că prin dispoziţiile legale ce reglementează asigurările si reasigurările în 
România s-a urmărit  a limita poziţia procesuala a societăţii de asigurare la calitatea sa de asigurator, 
care îi oferă suficiente garanţii de apărare atât in nume propriu, cat si prin subrogare în drepturile 
asiguratului. 

De asemenea, caracterul limitat, derivat din contract, al obligaţiei asumate de societatea de 
asigurare exclude asimilarea poziţiei sale, cu calitatea de parte responsabilă civilmente sau de 
garant, cât timp nici o prevedere legală nu permite o astfel de interpretare 
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Pe cale de consecinţă, în cazul producerii unui accident de circulaţie, având ca urmare 
cauzarea unui prejudiciu, pentru care s-a încheiat contract de asigurare obligatorie de răspundere 
civilă, coexistă răspunderea civilă delictuală, fundamentată pe art. 1357 din Codul civil, cu 
răspunderea contractuală a asiguratorului, întemeiată pe contractul de asigurare încheiat în condiţiile 
reglementate prin Legea nr. 136/1995. 

Constatând că ultimele modificări aduse art. 54 din Legea nr. 136/1995 prin Legea nr. 
304/2007 nu au introdus dispoziţii care să modifice calitatea asiguratorului în cadrul procesului 
penal în cazul asigurării obligatorii de răspundere civilă pentru prejudicii cauzate prin accidente de 
autovehicule, efectele Deciziei nr. I din 28 martie 2005 cu privire la aplicarea dispoziţiilor art 54 
alin 4 şi ale art 57 din Legea nr 136/1995 privind asigurările şi reasigurările în România referitoare 
la calitatea în care participă în procesul penal societatea de asigurare se menţin în continuare. 

Având în vedere aceste considerente, va fi respins apelul Ministerului Public privind 
obligarea asiguratorului SC [...] SA în solidar cu apelantul inculpatul [...] la plata cheltuielilor 
judiciare avansate de stat întrucât nu are calitatea de parte responsabilă civilmente, conform art. 274 
alin. 3 C.proc.penală. 

În ceea ce priveşte critica referitoare la individualizarea judiciară a pedepsei aplicate 
apelantului inculpat [...], potrivit art. 72 C. pen., individualizarea judiciară a pedepsei se va realiza în 
raport cu dispoziţiile părţii generale a Codului penal, 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. 

Criteriile menţionate trebuie analizate cumulativ pentru a aprecia în concret pedeapsa ce 
trebuie aplicată în vederea atingerii scopului şi funcţiilor pedepsei. Stabilirea circumstanţelor de 
comitere a faptelor şi a urmărilor produse, precum şi a datelor personale ale inculpatului trebuie 
identificate şi analizate judicios, pentru a se stabili în ce măsură se justifică reţinerea unor 
împrejurări drept circumstanţe atenuante judiciare. 

La individualizarea judiciară a pedepsei principale aplicate inculpatului [...] se are în vedere 
natura infracţiunii comise şi valoarea socială fundamentală încălcată prin comiterea infracţiunii 
(dreptul la viaţă), faptul că în dinamica producerii accidentului rutier culpa aparţine în exclusivitate 
inculpatului [...] care nu a redus viteza de deplasare la întâlnirea indicatorului de presemnalizare 
pentru trecere de pietoni şi nu a acordat prioritate de trecere pietonului, consecinţele infracţiunii 
comise, victima [...] fiind transportată la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa pentru 
acordarea de îngrijiri medicale, însă a decedat în aceeaşi zi. 

Se are în vedere şi faptul că inculpatul [...] este necunoscut cu antecedente penale şi a 
manifestat o atitudine sinceră pe parcursul procesului penal.  

Faţă de aceste considerente, Curtea apreciază că aplicarea unei pedepse principale de 3 ani 
închisoare, în condiţiile art. 81 C.penal este de natură să realizeze scopul preventiv şi educativ al 
pedepsei, nefiind identificate elemente de circumstanţă de natură să micşoreze cuantumul pedepsei 
principale.  

În ceea ce priveşte latura civilă a cauzei, potrivit art. 19 C.proc.penal, acţiunea civilă 
exercitată în cadrul procesului penal are ca obiect tragerea la răspundere civilă delictuală a 
persoanelor responsabile potrivit legii civile pentru prejudiciul produs prin comiterea faptei care 
face obiectul acţiunii penale. 

Părţile civile [...], [...] şi [...] au solicitat acordarea de 1.000.000 euro în echivalentul în lei la 
cursul oficial al BNR reprezentând daune morale şi câte 10000 euro, în echivalentul în lei la cursul 
oficial al BNR reprezentând daune morale. 
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Prin Încheierea de autentificare nr. 649/03.09.2011 a BNP [...], părţile civile [...], [...] şi [...] 
au declarat faptul că au primit de la [...], la data autentificării prezentei declaraţii, suma de 11000 lei, 
cu titlu de prejudiciu material cauzat în urma accidentului de maşină soldat cu decesul numitei [...].  

De asemenea, părţile civile [...], [...] şi [...] au menţionat că nu se vor constitui părţi civile în 
procesul penal şi nu vor avea alte pretenţii cu privire la fapta anterior menţionată şi nu doresc 
tragerea la răspundere penală a numitului [...]. 

Cu toate că au fost date aceste declaraţii autentificate, părţile civile [...], [...] şi [...] s-au 
constituit părţi civile în cadrul procesului penal.  

Prima instanţă a acordat despăgubiri către aceste părţi civile fără a face nici un fel de referire 
la existenţa declaraţiilor notariale prin care numiţii [...], [...] şi [...] declarau că nu mai au pretenţii, 
de nici o natură, de la inculpatul [...]. 

 Declaraţiile autentificate date de părţile civile au caracterul unor acte juridice unilaterale, 
supuse regulilor prevăzute de Noul Codul Civil, în vigoare la data formulării declaraţiilor. 

În art. 1325 Cod civil se prevede că dispoziţiile legale privitoare la contracte se aplică în 
mod corespunzător actelor unilaterale, dacă prin lege nu se prevede altfel. În art. 1167 Cod civil se 
prevede că toate contractele se supun regulilor generale din prezentul capitol, iar regulile particulare 
privitoare la anumite contracte sunt prevăzute în prezentul cod sau în legi speciale. 

Părţile civile [...], [...] şi [...] îndeplineau condiţiile pentru a putea încheia în nume propriu un 
contract, conform art. 1179 Cod civil, deci şi pentru un act juridic unilateral. 

În condiţiile în care părţile civile [...], [...] şi [...] au declarat în mod valabil că au fost 
despăgubite integral, în raport de prejudiciile produse prin decesul numitei [...], prima instanţa 
trebuia să ia în considerare manifestarea de voinţă valabilă a acestor trei părţi civile, să constate că 
prejudiciul a fost acoperit, astfel că nu mai putea să acorde despăgubiri civile pentru prejudicii 
integral acoperite. 

Este lipsit de consecinţe juridice eventuala manifestare de voinţă a inculpatului [...] în cadrul 
procesului penal de a despăgubi părţile civile, având în vedere, pe de o parte, Încheierea de 
autentificare nr. 649/03.09.2011 a BNP [...], din care rezultă că părţile civile [...], [...] şi [...] au 
declarat faptul că au primit de la [...] suma de 11000 lei, cu titlu de prejudiciu material cauzat în 
urma accidentului de maşină soldat cu decesul numitei [...] şi au menţionat că nu vor avea alte 
pretenţii cu privire la fapta anterior menţionată iar, pe de altă parte, eventualele despăgubiri putând 
fi acordate de inculpat în afara procesului penal. 

Părţile civile prin apărător, au solicitat obligarea asiguratorului SC [...] SA la despăgubiri, 
menţionând că nu este relevantă de poziţia exprimată de acesta şi chiar dacă nu a fost parte în 
contract. 

Alături de considerentele anterior menţionate, vor fi înlăturate apărările formulate, având în 
vedere principiul relativităţii efectelor contractului, în sensul că acesta produce efecte numai între 
părţile contractului, dacă legea nu prevede altfel.  

De asemenea, Curtea constată că acordul de voinţă al părţilor cu intenţia de a produce efecte 
juridice este opozabil terţilor, care nu pot aduce atingere drepturilor şi obligaţiilor născute din 
contract. În schimb, terţii se pot prevala de efectele contractului, însă fără a cere executarea acestuia, 
cu excepţia cazurilor prevăzute de lege. 

Faţă de aceste considerente, în baza art.421 pct.l lit. b Cod procedură penală va respinge 
apelul declarat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanţa, împotriva sentinţei penale nr. 
1243/18.11.2014, pronunţată de Judecătoria Constanţa, în dosarul penal nr. 14415/212/2014, ca 
nefondat.  

În baza art.275 alin.3 cod procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de către stat în 
apel vor rămâne în sarcina acestuia.  
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In baza art.421 pct.l lit. b Cod procedură penală, va respinge apelurile declarate de către 
apelanţii părţi civile [...], [...] Şi [...] şi apelantului inculpat [...], împotriva sentinţei penale nr. 
1243/18.11.2014 pronunţată de Judecătoria Constanţa, ca nefondate.     

In baza art.275 alin.2 Cod procedură penală, va obliga pe apelanţii părţi vătămate şi 
apelantul inculpat la plata sumei de câte 300 lei, fiecare cheltuieli judiciare către stat.  

In baza art.421 pct.2 lit. a Cod procedură penală va admite apelul declarat de apelantul 
asigurător SC [...] SA, împotriva sentinţei penale nr. 1243/18.11.2014 pronunţată de Judecătoria 
Constanţa.    

Va desfiinţa în parte, sentinţa penală apelată şi, rejudecând:  
În baza art. 25 alin.l Cod procedură penală rap. la art.22 alin.l cod procedură penală va 

respinge ca inadmisibilă acţiunea civilă formulată de părţile civile [...], [...] şi [...]. 
Va înlătura din sentinţa penală apelată dispoziţiile contrare prezentei decizii şi menţine 

celelalte dispoziţii. 
Decizia penală nr. 260/P/27.03.2015 

Judecător redactor Cătălin Jigău 
 

6. Accident de circulaţie. Părăsirea locului producerii accidentului. 
Aplicarea unor pedepse corespunzătoare gradului de pericol social concret al 
infracţiunii şi persoanei inculpatei. Imposibilitatea obligării asigurătorului la 
plata unor despăgubiri civile potrivit unei tranzacţii la care nu a luat parte. 
 

Nu se impune reţinerea în favoarea inculpatei a circumstanţelor judiciare prev. de art.74 alin.1 lit.a), 
b) cod penal 1969, având în vedere caracterul facultativ al acestora raportat la modalitatea concretă de 
comitere a faptelor, la consecinţele produse şi la faptul că inculpata a avut o atitudine nesinceră în cursul 
judecăţii.   

Solicitarea părţilor civile de obligare a asiguratorului la plata unor despăgubiri civile potrivit unei 
tranzacţii la care nu a luat parte, tranzacţie încheiată la data de 14.12.2011 doar între părţile civile şi 
inculpată şi în care se face menţiunea expresă că despăgubirile civile stabilite urmează să fie suportate doar 
de către asigurator este absurdă. 

Având în vedere natura tranzacţiei încheiată la data de 14.12.2011 între părţile civile şi inculpată, se 
constată că acest act juridic are efecte inter partes şi nu erga omnes, neputând produce efecte juridice faţă 
de o persoană care nu a participat la tranzacţie, în caz contrar fiindu-i încălcat dreptul la apărare cu privire 
la întinderea obligaţiilor care i-ar reveni. 

Având în vedere practica judiciară a Curţii de Apel Constanţa, raportat la faptul că victima avea 
vârsta de 76 ani, că cele 2 părţi civile aveau la data producerii accidentului vârstele de 50 de ani şi de 55 
ani, că nu mai locuiau de mulţi ani împreună, că fiecare parte civilă are familia sa, suma de câte 15.000 euro 
pentru fiecare este în măsură să realizeze caracterul compensatoriu al daunelor morale. Se are în vedere şi 
practica majoritară a instanţelor europene în materia daunelor morale în cauze asemănătoare, sumele 
acordate cu acest titlu moştenitorilor adulţi ai unei persoane decedate în urma unui accident de circulaţie 
nefiind foarte mari, cu excepţia cazurilor în care se face dovada existenţei unei legături afective deosebit de 
puternice, ceea ce în prezenta cauză nu s-a dovedit. 

 
Art. 178 alin. 1 şi 2 Cod penal 1969 

Art. 89 alin. 1  din OUG nr. 195/2002, 
Art.23 alin.1,2 Cod procedură penală 

Art. 32-33 şi 34 Cod procedură penală 
 

Asupra apelurilor penale de faţă: 
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Constată că prin sentinţa penală nr. 1409 din data de 18.12.2014 pronunţată de Judecătoria 
Constanţa, în dosarul penal nr. 18984/212/2013, s-a hotărât: 

„În baza art. 178 alin. 1 şi 2 C. p. 1969 cu reţinerea art. 5 N. C. p. condamnă pe inculpata [...] 
la pedeapsa de 2 ani închisoare. 

În baza art. 71 alin. 2 C. penal 1969, interzice inculpatei exerciţiul drepturilor prev. de art. 64 
lit. a teza a doua si lit. b C. penal 1969. 

În baza art. 89 alin. 1 din O. U.G. 195/2002, cu aplicarea art. 5 N. C. p. condamnă pe 
inculpata  [...] la pedeapsa de 2 ani închisoare. 

În baza art. 33 C. p. 1969, art. 34 alin. b C. p. 1969 cu aplic. art. 5 C. pen.  contopeşte 
pedepsele stabilite şi aplică inculpatei [...] pedeapsa cea mai grea de 2 ani închisoare. 

În baza art. 81 C.pen. 1969 cu aplic. art. 5 C. pen., suspendă condiţionat executarea pedepsei 
închisorii, pe un termen de încercare de 4 ani, stabilit conform art. 82 C. pen. 1969. 

În baza art. 71 alin. 2 C.penal 1969, interzice inculpatului exerciţiul drepturilor prev. de art. 
64 lit.a teza a doua si lit.b C.penal 1969. 

În baza art. 71 alin. 5 C.penal 1969, constată suspendată executarea pedepsei accesorii a 
interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit.a teza a doua si lit.b C.penal 1969, pe durata suspendării 
condiţionate a executarii pedepsei inchisorii. 

Atrage atenţia inculpatei asupra dispoziţiilor art. 83 Cod penal 1969, a căror nerespectare are 
ca urmare revocarea suspendării condiţionate a executării pedepsei. În baza art. 397 alin. 1 C. p. 
coroborat cu art. 25 alin.1 C. p. p. admite acţiunea civilă formulată de către părţile civile şi obligă 
inculpata [...] în solidar partea responsabilă civilmente Societatea [...] S. A. la plata către: 

 - partea civilă [...] a sumei de 10.000 de euro la cursul B.N.R. din ziua plăţii cu titlu de daune 
materiale şi a sumei de 150.000 de euro la cursul B.N.R. din ziua plăţii cu titlu de daune morale, 

- partea civilă [...] a sumei de 10.000 de euro la cursul B.N.R. din ziua plăţii cu titlu de daune 
materiale şi a sumei de 150.000 de euro la cursul B.N.R. din ziua plăţii cu titlu de daune morale. 

În baza art. 272 C. p. p. raportat la art. 274 alin. 1 şi 3 C.proc.pen. obligă inculpatul [...] în 
solidar cu partea responsabilă civilmente Societatea de [...] S. A.  la plata către stat a sumei de 1.700 
lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de către statul român.” 

Pentru a se pronunţa astfel, instanţa de fond a reţinut următoarele: 
La data de 21.11.2011, în jurul orelor 17.50, inculpata [...], conducând autoturismul marca 

Golf, cu numărul de înmatriculare [...] pe b-dul 1 Decembrie 1918 din Constanţa, ajungând la 
intersecţia cu str. Traian, efectuează virajul spre stânga deşi era interzis acest lucru, moment în care 
surprinde şi accidentează pe numita [...], care se angajase în traversare pe marcajul pietonal. După 
impact, inculpata [...] a părăsit locul accidentului, s-a deplasat la domiciliul său şi a parcat 
autoturismul, acesta fiind ulterior identificat de organele de poliţie. 

În urma evenimentului rutier a rezultat vătămarea corporală a numitei [...] care a fost 
transportată la Spitalul Clinic Judeţean Constanţa pentru investigaţii unde, în data de 22.11.2011 a 
decedat. 

Deplasându-se la faţa locului, organele de poliţie au constatat că nici autoturismul implicat şi 
nici conducătorul auto nu se aflau în zonă. A fost identificat martorul ocular [...] acesta declarând că, 
în data de 21.11.2011, în jurul orelor 17.50, aflându-se pe str. Traian, ..., a observat că pe b-dul 1 
Decembrie 1918, dinspre b-dul Ferdinand, circula un autovehicul de culoare roşu, cu numărul de 
înmatriculare [...] sau [...] care, la intersecţia cu str. Traian, a virat stânga şi a accidentat o persoană 
care traversa strada pe trecerea de pietoni, din partea dreaptă a autovehiculului. Martorul a precizat 
că, după impact, de la volanul autoturismului a coborât o persoană de sex feminin care, după ce s-a 
uitat la victimă, a urcat în autovehicul şi şi-a continuat deplasarea. 
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În cursul efectuării cercetării la faţa locului, s-a prezentat inculpata [...] care a recunoscut că 
este autoarea accidentului rutier şi care a menţionat că, după eveniment, deoarece s-a speriat, s-a 
deplasat la domiciliul său unde a parcat autoturismul, a lăsat copilul în grija unei vecine şi, 1-a 
insistenţele acesteia, a revenit în zonă. Ulterior, autovehiculul marca Volkswagen Golf, cu numărul 
de înmatriculare [...] a fost identificat de lucrătorii de poliţie la domiciliul inculpatei din Constanţa, 
[...], în parcarea blocului … 

Inculpata [...] a fost testată cu aparatul alcooltest marca Drager, rezultând faptul că aceasta nu 
a consumat băuturi alcoolice. 

Din cuprinsul raportului medico-legal de necropsie nr. 720/A3/2011 din 13.02.2012, emis de 
S.M.L. Constanţa, se desprinde faptul că moartea numitei [...] a fost violentă. Ea s-a datorat 
hemoragiei, contuziei şi dilacerării meningo-cerebrale, consecutive unui traumatism cranio-cerebral 
acut închis, în cadrul unui politraumatism cranio-toraco-abdominal şi de membre. Leziunile 
traumatice au putut fi produse prin lovire cu şi de corpuri dure. Pot data cu circa 8 ore înainte de 
deces. Cele situate la nivelul capului au legătură directă cu cauzele morţii. 

În cursul urmăririi penale s-a dispus efectuarea unei expertize tehnice auto, expertul 
concluzionând că locul de producere al impactului a fost situat pe spaţiul sensului de deplasare al 
autoturismului cauzei, la o distanţă de aproximativ 4,6-5 m faţă de limita marcajului pietonal. „Starea 
de pericol a fost generată de iniţierea manevrei de traversare a carosabilului de către pieton, prin loc 
neregulamentar şi fără o asigurare corespunzătoare, în condiţiile în care lumina farurilor era un foarte 
bun indiciu despre existenţa în trafic a acestuia". Viteza de deplasare a autoturismului condus de 
învinuită a fost de aproximativ 30,5 km/h. 

Conform raportului de expertiză din data de 14.01.2013 a rezultat că impactul dintre 
autoturism şi victimă a avut loc pe trecerea de pietoni, la distanţa de 0,8-1,2 m faţă de terminarea 
marcajului pietonal. Starea de pericol a fost creată de către inculpata [...]. Viteza de deplasare a 
autoturismului a fost de aproximativ 48-49 km/h. Posibilităţile de evitare a accidentului au aparţinut 
inculpatei [...] care nu a acordat prioritate de trecere pietonului angajat regulamentar în traversare. 

Fiind audiată în cauză în cursul urmăririi penale, deşi iniţial inculpata [...] a recunoscut faptul 
că impactul a avut loc pe marcajul pietonal, ulterior a revenit asupra acestei poziţii, susţinând că 
pietonul se angajase în traversare prin loc nepermis. 

Instanţa de fond a apreciat că accidentul de circulaţie din data de 21.11.2011 a avut loc 
datorită neacordării priorităţii de trecere pietonului angajat regulamentar în traversare de către 
inculpata [...].  

Deşi în cuprinsul primei expertize tehnice auto întocmite în cauză se precizează că impactul a 
avut loc la o distanţă de aproximativ 5 m faţă de marcajul pietonal, această concluzie are la bază 
presupunerea expertului că locul impactului este dat de locul unde a fost identificată pe carosabil 
geanta victimei, aspect care ignoră în totalitate mecanismul producerii impactului respectiv lovire-
proiectare. Pe de altă parte, aceste concluzii nu se coroborează cu nicio altă probă din dosar, fiind în 
contradicţie chiar şi cu declaraţia martorului ocular [...], astfel încât această probă nu va fi înlăturată. 

Prima instanţă a constatat, în conformitate cu declaraţiile martorilor, că măsurătorile efectuate 
de organele de poliţie au fost riguroase. 

Instanţa de fond, pentru a stabili vinovăţia inculpatei [...] sub aspectul infracţiunii de ucidere 
din culpă, a avut în vedere atât concluziile raportului de expertiză din data de 14.01.2013, dar şi 
declaraţiile martorului ocular [...] care a relatat dinamica producerii accidentului şi a declarat că îşi 
aduce aminte cu certitudine că victima se afla pe trecerea de pietoni, apucase să facă 4-5 paşi pe 
trecerea de pietoni, o pătrime din lăţimea străzii. Martorul care este persoana care a stat alături de 
victimă până a venit Salvarea şi a dat declaraţie imediat după momentul săvârşirii faptei organelor de 
poliţie a relatat că victima a fost lovită frontal, a fost urcată pe capotă 2-3 secunde, maşina s-a oprit, 
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victima a căzut. Declaraţia martorului este una sinceră, acesta relatând şi primele momente de după 
accident când s-a apropiat şi a văzut o baltă de sânge destul de mare în care a găsit victima care 
intrase în convulsii şi căreia i-a acordat primul ajutor. 

În consecinţă, instanţa de fond a apreciat că este dovedită vinovăţia inculpatei atât sub 
aspectul săvârşirii infracţiunii de ucidere din culpă cât şi sub aspectul săvârşirii infracţiunii de 
părăsire a locului accidentului. 

Cu privire la infracţiunea de părăsire a locului accidentului, prima  instanţă a reţinut declaraţia 
inculpatei care a recunoscut că imediat după producerea accidentului de circulaţie care a declarat că 
în momentul în care a văzut că starea în care s-a aflat bătrâna pe care o accidenta-se s-a speriat foarte 
tare, s-a uitat la copil care vroia să iasă din maşină, s-a dus spre copil, a urcat în maşină, apoi l-a 
sunat pe soţul său, i-a spus despre accidentul de circulaţie, apoi i-a spus că va lăsa copilul la o vecină. 
Declaraţia inculpatei [...] se coroborează cu declaraţia martorei [...] care a declarat că locuieşte în 
acelaşi bloc cu inculpata [...] şi cu soacra acesteia. Martora a declarat că n seara respectivă, 
aproximativ la ora 18:15-18:30 a sunat la uşă inculpata [...] care era însoţită de copilul ei, amândoi 
plângeau, iar inculpata i-a cerut să aibă grijă de copil. Martora a relatat faptul că minorul a rămas cu 
mama sa, iar martora împreună cu inculpata, care a avut iniţiativa de a se întoarce l-a locul 
accidentului, s-au deplasat la locul unde a avut loc accidentul de circulaţie, iar inculpata şi-a declinat 
identitatea în faţa organelor de poliţie şi a recunoscut că este persoana implicată în calitate de şofer 
de autovehicul în accidentul de circulaţie.   

Prima instanţă a constatat, în raport de decizia Curţii Constituţionale nr. 265/2014,  că vechea 
reglementare reprezintă conform art.5 C. p. lege penală mai favorabilă întrucât în cauză se impune 
aplicarea imediată a unei pedepse inculpatei pentru săvârşirea infracţiunilor de ucidere din culpă şi 
părăsire a locului accidentului, vechea reglementare fiind mai favorabilă sub aspectul dispoziţiilor 
privind concursul de infracţiuni şi sub aspectul incidenţei instituţiei suspendării condiţionate a 
executării pedepsei. 

Împotriva acestei sentinţe au declarat apel părţile civile [...] şi [...], inculpata [...] şi 
asiguratorul [...] S.A.. 

În dezvoltarea motivelor de apel ale părţilor civile [...] şi [...] s-a solicitat a se ţine seamă de 
faptul că, în contextul constatării vinovăţiei, inculpata a recunoscut pretenţiile civile prin tranzacţia 
încheiată, care se regăseşte în dosarul de urmărire penală, fiind astfel aplicabile prev. art. 23 alin. 3 
Cod procedură penală, potrivit căruia instanţa obligă la despăgubiri în măsura recunoaşterii, 
susţinându-se că la încheierea tranzacţiei, respectiv recunoaşterea daunelor, nu este nevoie de vreun 
acord al asiguratorului, care nu este parte în proces, având doar calitatea de asigurator; astfel, potrivit 
dispoziţiilor art. 23 alin. 2 Cod procedură penală, inculpata are nevoie de acordul părţii responsabile 
civilmente pentru încheierea unei tranzacţii, însă având în vedere că asiguratorul nu este parte 
responsabilă civilmente, nu este necesar acordul acestuia;  

În dezvoltarea motivelor de apel ale inculpatei [...] s-a solicitat, în temeiul art. 421 alin. 1 lit. a  
Cod procedură penală raportat la art. 396 alin. 5 şi art. 16 alin. 1 lit. d Cod procedură penală, 
admiterea apelului şi achitarea inculpatei cu privire la infracţiunea de ucidere din culpă raportat la 
cazul fortuit existent, susţinându-se că, în condiţiile în care probatoriul este formulat din două 
rapoarte de expertiză şi un martor ocular, există un dubiu cu privire la locul unde se afla victima, 
dubiu care trebuie interpretat în favoarea inculpatei în sensul că victima nu se afla pe trecerea de 
pietoni, automat operând art. 72 din OUG 195/2002, respectiv că aceasta poartă întreaga culpă pentru 
producerea accidentului, întrucât ori de câte ori victima a traversat prin loc neregulamentar şi a fost 
accidentată, urmează să se constate cazul fortuit în care ne aflăm; referitor la infracţiunea de părăsire 
a locului accidentului, s-a solicitat achitarea inculpatei raportat la lipsa pericolului social al acestei 
fapte, avându-se în vedere condiţiile şi circumstanţele în care inculpata a părăsit locul accidentului, 
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respectiv că din maşina acesteia a coborât copilul în vârstă de 5 ani, iar aceasta speriindu-se, l-a 
contactat pe soţul ei pentru a-i spune ce s-a întâmplat şi a pornit spre locuinţa aflată la câteva sute de 
metri de la locul producerii accidentului pentru a lăsa copilul; în subsidiar, în măsura în care instanţa 
va aprecia că nu se poate dispune achitarea inculpatei pentru nici una dintre fapte, s-a solicitat 
reţinerea circumstanţelor atenuante prevăzute de art. 74 alin. 1 lit. a şi b Cod penal, având în vedere că 
aceasta nu are nici un fel de antecedente penale, de peste 10 ani de când posedă permisul de 
conducere a avut un comportament exemplar în trafic şi că imediat după producerea accidentului, în 
decurs de câteva zile, inculpata a asigurat părţilor civile suma de 10.000 RON, la acel moment 
încheindu-se un act prin care părţile civile au arătat că nu mai au nici un fel de pretenţie de la 
inculpată iar ulterior, inculpata a mai acordat, de bună voie, părţilor civile suma de 30.000 RON; pe 
latură civilă, s-a mai solicitat instanţei să nu oblige inculpata în solidar cu asiguratorul aşa cum a 
procedat instanţa de fond, urmând ca asiguratorul să răspundă în baza contractului de asigurare. 

În dezvoltarea motivelor de apel ale asigurătorului s-a solicitat admiterea apelului ce vizează 
strict modalitatea de soluţionare a laturii civile, desfiinţarea sentinţei penale atacate şi rejudecând, 
respingerea solicitării de acordare a daunelor materiale în condiţiile în care rezultă din înscrisurile 
depuse  că în cursul urmăririi penale părţile civile au fost despăgubite cu suma de 10.000 euro, sumă 
care acoperă integral prejudiciul material cauzat din comiterea infracţiunii, nefiind nici o dovadă a 
faptului că s-au făcut cheltuieli peste această valoare în ceea ce priveşte prejudiciul material, care s-a 
stins prin plată prin despăgubirea acordată de inculpată; de asemenea s-a criticat soluţia instanţei de 
fond inclusiv din perspectiva obligării asigurătorului la plata sumei de 300.000 euro reprezentând 
daune morale acordate celor două părţi civile; astfel, s-a arătat că sentinţa pronunţată de prima 
instanţă este nemotivată din perspectiva acordării daunelor materiale şi morale, instanţa de fond 
apreciind, într-o singură frază generică că, potrivit declaraţiilor martorilor, fiecare dintre părţile civile 
a contribuit la cheltuielile de înmormântare şi la cheltuielile care au fost prilejuite de comemorarea 
mamei lor cu suma de 10.000 euro fiecare, fără să evidenţieze din ce se compune acest prejudiciu 
material şi fără să facă trimitere la probele care ar susţine prejudiciul material; referitor la modalitatea 
de soluţionare a acţiunii civile sub aspectul daunelor morale, s-a apreciat că stabilirea şi acordarea a 
câte 150.000 euro pentru fiecare dintre părţile civile, fără a se avea în vedere împrejurarea că victima 
avea 76 ani, că cele două părţi civile nu mai locuiau cu victima de peste 50 de ani, reprezintă o 
nelegală soluţionare a acţiunii civile, dacă era vorba de un copil într-adevăr aceste argumente îşi 
puteau găsi aplicarea în prezenta cauză. 

La termenul din data 14.05.2015, inculpata [...] a precizat personal că nu doreşte să dea 
declaraţie în faţa instanţei de apel, uzând de dreptul la tăcere prev. de art.83 lit.a) cod procedură 
penală. 

Părţile civile au depus la dosar acte medicale şi practică judiciară privind daunele morale. 
  La termenul de judecată din data de 14.05.2015, apărătorul ales al părţilor civile a invocat 

excepţia inadmisibilităţii apelului formulat în cauză de asigurător prin raportare la art. 410 alin. 1 Cod 
procedură penală care prevede că termenul de apel este de 10 zile şi curge de la comunicarea copiei 
minutei, însă în speţa dedusă judecăţii, comunicarea copiei minutei către societatea de asigurări a avut 
loc la data de 07.01.2015, dată de la care începea a curge termenul de apel, iar în intervalul legal al 
termenului de apel, respectiv 07.01.2015 – 17.01.2015, [...] S.A. nu a înţeles să formuleze apel; 
această excepţie a fost pusă în discuţia părţilor la termenul din data de 14.05.2015. 

  Curtea constată că această susţinere a apărătorului părţilor civile nu este fondată, având în 
vedere că inadmisibilitatea unei căi de atac este determinată de recunoaşterea unei căi de atac în alte 
condiţii decât cele prevăzute de legea procesual penală, fapt care constituie o încălcare a principiului 
legalităţii acestora şi din acest motiv apare ca o soluţie inadmisibilă în ordinea de drept. 
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În acest sens, Curtea reţine că în practica judiciară s-a stabilit că o cale de atac ordinară este 
inadmisibilă dacă este exercitată împotriva unei hotărâri definitive. 

Faptul că asigurătorul a declarat apel la data de 19.12.2014, deci înainte de comunicarea 
copiei minutei la data de 07.01.2015, nu atrage inadmisibilitatea apelului. 

Aprecierea formulării căii de atac a apelului în termenul de declarare a apelului conduce la 
constatarea doar dacă apelul a fost declarat în termen sau peste termen, în această ultimă situaţie 
apelul fiind declarat tardiv şi existând sancţiunea respingerii ca tardive a apelului, potrivit art.421 
pct.1 lit.a) cod procedură penală. 

 Curtea constată că art.421 cod procedură penală nu prevede sancţiunea respingerii ca 
prematură a declarării căii de atac. 

Din interpretarea coroborată a prev. art.410 alin.1 cod procedură penală cu prev. art.268 
alin.1 cod procedură penală, există consecinţa nerespectării termenului pentru exercitarea căii de atac 
a apelului doar în situaţia în care se depăşeşte termenul de 10 zile de declarare a apelului, aspect care 
atrage decăderea din exerciţiul dreptului de a contesta sentinţa pronunţată de instanţa de fond, 
neexistând o sancţiune pentru exercitarea căii de atac a apelului între momentul pronunţării sentinţei 
şi momentul primirii comunicării minutei. 

În consecinţă, în prezenta cauză, calea de atac a apelului împotriva sentinţei instanţei de fond 
este admisibilă, raportat la prev. 408 alin.1 cod procedură penală, partea neputând fi sancţionată 
pentru diligenţa sa de a declara apel împotriva unei hotărâri despre care a luat cunoştinţă înainte de 
comunicarea minutei.  

Examinând sentinţa apelată în raport de motivele de apel şi de actele şi lucrările 
dosarului, Curtea constată că apelurile formulate în cauză de către părţile civile [...] şi [...] nu sunt 
fondate, fiind fondate doar apelurile formulate de către inculpata [...] şi de către asiguratorul [...] 
S.A. sub aspectul acordării daunelor materiale şi al cuantumului daunelor morale acordate,  
pentru următoarele: 

Prima instanţă a reţinut corect starea de fapt şi a făcut o analiză temeinică a probelor 
administrate în cauză, reţinând vinovăţia inculpatei [...] pentru infracţiunile pentru care s-a dispus 
trimiterea acesteia în judecată. 

În acest sens, Curtea are în vedere mijloacele de probă administrate în cauză.  
Curtea constată că în mod întemeiat s-au înlăturat concluziile raportului de expertiză tehnică 

auto efectuat în cursul urmării penale prin care expertul a concluzionat că locul de producere al 
impactului a fost situat pe spaţiul sensului de deplasare al autoturismului cauzei, la o distanţă de 
aproximativ 4,6-5 m faţă de limita marcajului pietonal şi că „Starea de pericol a fost generată de 
iniţierea manevrei de traversare a carosabilului de către pieton, prin loc neregulamentar şi fără o 
asigurare corespunzătoare, în condiţiile în care lumina farurilor era un foarte bun indiciu despre 
existenţa în trafic a acestuia".  

În acest sens, Curtea reţine că expertul a reţinut în mod neîntemeiat că victima nu a fost 
purtată pe capotă, ci doar a fost împinsă şi trântită pe carosabil, neţinând cont de urmele dinamice 
evidente de înfundare pe capota motor stânga a autovehiculului, aspect din care reiese că victima nu a 
fost proiectată direct pe carosabil, ci a fost luată mai întâi pe capota autovehiculului condus de 
inculpată, fiind astfel purtată un timp pe capotă şi a fost proiectată pe carosabil doar în momentul în 
care inculpata a frânat autovehiculul; în acelaşi sens sunt şi declaraţiile constante ale martorului ocular 
[...]: „victima a fost lovită frontal, a fost urcată pe capotă 2-3 secunde, maşina s-a oprit, victima a 
căzut în partea dreaptă”. 

Nu este întemeiată solicitarea inculpatei de înlăturare a declaraţiilor martorului [...] raportat 
la faptul că în declaraţiile sale a indicat distanţe diferite de la care a observat accidentul rutier şi a 
precizat că victima a fost lovită cu partea dreapta a autovehicului condus de inculpată. 
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În acest sens, Curtea are în vedere că martorul [...] a precizat în mod constant că a observat 
modalitatea de comitere a faptei, el fiind cel care a sunat şi la serviciul de ambulanţă şi a acordat şi 
primul ajutor victimei, menţiunile din declaraţiile date în cursul urmării penale şi cea dată în faţa 
instanţei de fond cu privire la distanţa de la care a observat accidentul de circulaţie nefiind atât de 
diferite încât să creeze vreun dubiu cu privire la realitatea aspectelor de fapt relatate de acesta cu 
privire la modalitatea de producere a accidentului de circulaţie. 

De asemenea, Curtea constată că martorul [...] a observat accidentul ruiter din partea din faţă 
a autovehicului condus de inculpată şi astfel, din locul unde se afla, partea dreapta a autovehicului 
(văzut din faţă) reprezintă partea stângă a autovehicului (văzut din autovehicul). 

Faţă de motivele expuse, Curtea constată că nu este întemeiat motivul de apel al inculpatei 
care a susţinut că există un dubiu cu privire la locul producerii accidentului rutier, Curtea reţinând din 
probatoriul administrat în cauză că victima a fost lovită pe trecerea de pietoni de către autovehiculul 
condus de către inculpata [...], neputându-se reţine astfel culpa victimei sau existenţa unui caz fortuit. 

Curtea constată că nu este întemeiat nici motivul de apel al inculpatei prin care s-a solicitat 
să se constate lipsa de pericol social al faptei inculpatei de părăsire a locului accidentului, raportat la 
prev. art.181 alin.2 cod penal 1969. 

În acest sens, raportat la criteriile prev. art.181 alin.2 cod penal 1969 pentru stabilirea în 
concret a gradului de pericol social al faptei, Curtea reţine gradul ridicat de pericol social al faptei 
comise (părăsirea locului accidentului), aspect care denotă atât dezinteresul inculpatei de soarta 
victimei cât şi dificultăţile ulterioare ale anchetei pentru stabilirea cât mai exactă a condiţiilor 
producerii accidentului rutier, pentru aceasta fiind necesar ca autovehiculul să nu fie deplasat din locul 
unde s-a oprit până la venirea organelor de poliţie; susţinerea inculpatei că şi-a dat seama că victima 
decedase şi interesul inculpatei a fost acela de a-şi proteja copilul aflat în maşină este de natură să 
releve subiectivismul acesteia şi lipsa de interes pentru sotarea în care se afla victimă, nefiind credibilă 
susţinerea acesteia că a realizat că victima a decedat în condiţiile în care nu s-a apropiat prea mult de 
victimă şi nu are o pregătire medicală (inculpata este contabil); prin urmare, nu se poate reţine că 
această faptă a inculpatei  nu prezintă gradul de pericol social al unei infracţiuni.   

În consecinţă, încadrarea juridică dată faptelor comise de inculpată este legală, instanţa de 
fond efectuând o aplicare corespunzătoare a normelor în materie. 

Astfel, faptele inculpatei [...] care, în data de 21.11.2011, conducând autoturismul marca 
Volkswagen Golf, cu numărul de înmatriculare  [...], pe b-dul 1 Decembrie 1918 din Constanţa, 
ajungând la intersecţia cu str. Traian, efectuează virajul la stânga într-o zonă în care acest lucru era 
interzis şi accidentează pe numita [...] care se angajase în traversare pe marcajul pietonal, după care 
părăseşte locul accidentului fără încuviinţarea organelor de poliţie, numita [...] decedând ulterior la 
spital întruneşte, atât sub aspectul laturii subiective, cât şi sub aspectul laturii obiective, elementele 
constitutive ale infracţiunilor prevăzute de art. 178 alin. 1 şi 2 cod penal 1969 şi de art. 89 alin. 1 din 
OUG nr. 195/2002, cu aplicarea art. 33 lit. a cod penal 1969. 

Fiind întrunite toate condiţiile cerute de dispoziţiile art. 396 alin. 2 cod procedură penală, în 
mod corect aceasta a dispus condamnarea inculpatei pentru faptele pentru care a fost trimis în 
judecată. 

În cadrul operaţiunii de individualizare judiciară a pedepsei ce urma a fi aplicată, instanţa de 
fond a avut în vedere criteriile generale prev. de art. 72 cod penal 1969 (raportat la aplicarea globală a 
legii penale mai favorabile) şi a stabilit pentru inculpată pedepse corespunzătoare gradului de pericol 
social concret a infracţiunii şi persoanei inculpatei. 

Curtea constată că nu se impune o reducere a pedepselor aplicate inculpatei, pedepsele 
aplicate de către instanţa de fond fiind orientate spre minimele speciale ale infracţiunilor reţinute; de 
asemenea, Curtea apreciază că nu se impune reţinerea în favoarea inculpatei a circumstanţelor 
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judiciare prev. de art.74 alin.1 lit.a), b) cod penal 1969, având în vedere caracterul facultativ al 
acestora raportat la modalitatea concretă de comitere a faptelor, la consecinţele produse şi la faptul că 
inculpata a avut o atitudine nesinceră în cursul judecăţii.   

Curtea mai reţine că instanţa de fond a avut în vedere că inculpata nu are antecedente penale 
şi a acordat o sumă de bani (40.000 lei) părţilor civile cu titlu de despăgubiri materiale în cursul 
procesului penal la stabilirea modalităţii de executare a pedepsei, dispunând suspendarea condiţionată 
a executării pedepsei potrivit art.81 cod penal 1969.  

În ceea ce priveşte soluţionarea acţiunii civile, Curtea constată că nu este întemeiat motivul 
de apel invocat de către părţile civile, prin apărător, prin care s-a susţinut că nu este nevoie de acordul 
asiguratorului cu privire la tranzacţia încheiată între părţile civile şi reţine referitor la calitatea 
procesuală a asiguratorului că sunt aplicabile prev. art. 32-33 şi 34 Cod procedură penală. 

Nu se poate reţine că asiguratorul de răspundere civilă are doar calitatea procesuală de 
asigurator, această calitate procesuală neregăsindu-se între cele enumerate de art.32-art.34 cod 
procesuală penală; în consecinţă, faţă de modificările codului de procedură penală începând cu data de 
01.02.2014, Curtea constată că nu mai sunt aplicabile dispoziţiile procedural penale anterioare datei de 
01.02.2014 şi nici considerentele unor hotărâri pronunţate anterior şi întemeiate pe dispoziţiie codului 
de procedură penală 1969. 

Astfel, în prezent, potrivit art.32 alin.1 cod procedură penală „părţile sunt subiecţi procesuali 
care exercită sau împotriva cărora se exercită o acţiune judiciară” iar alin.2 al aceluiaşi articol prevede 
că „părţile din procesul penal sunt inculpatul, partea civilă şi partea responsabilă civilmente”. 

Prin urmare, atâta timp cât în prezenta cauză părţile civile au înţeles să exercite acţiunea 
civilă împotriva asiguratorului, solicitând doar obligarea acestuia la plata despăgubirilor civile 
(materiale şi morale), asiguratorul are calitatea de parte responsabilă civilmente în sensul art. 32 
alin.1,2 cod procedură penală. 

În consecinţă, sunt aplicabile prev. art.23 alin.1,2 cod procedură penală privind tranzacţia, 
medierea şi recunoaşterea pretenţiilor: 

„(1) În cursul procesului penal, cu privire la pretenţiile civile, inculpatul, partea civilă şi 
partea responsabilă civilmente pot încheia o tranzacţie sau un acord de mediere, potrivit legii. 

(2) Inculpatul, cu acordul părţii responsabile civilmente, poate recunoaşte, în tot sau în parte, 
pretenţiile părţii civile”.  

În acelaşi sens, Curtea constată că este absurdă solicitarea părţilor civile de obligarea a 
asiguratorului la plata unor despăgubiri civile potrivit unei tranzacţii la care nu a luat parte, tranzacţie 
încheiată la data de 14.12.2011 doar între părţile civile şi inculpată şi în care se face menţiunea 
expresă că despăgubirile civile stabilite urmează să fie suportate doar de către asigurator; având în 
vedere natura tranzacţiei încheiată la data de 14.12.2011 între părţile civile şi inculpată, Curtea 
constată că acest act juridic are efecte inter partes şi nu erga omnes, neputând produce efecte juridice 
faţă de o persoană care nu a participat la tranzacţie, în caz contrar fiindu-i încălcat dreptul la apărare 
cu privire la întinderea obligaţiilor care i-ar reveni.    

Faţă de argumentele expuse mai sus, Curtea constată că nu este întemeiat motivul de apel al 
părţilor civile prin care s-a solicitat să se ia act de tranzacţia încheiată la data de 14.12.2011 doar între 
părţile civile şi inculpată şi asigurătorul să fie obligat la plata despăgubirilor civile menţionate în 
tranzacţia respectivă, la care asiguratorul nu a fost parte. 

Cu privire la cuantumul despăgubirilor civile acordate părţilor civile de către instanţa de 
fond (despăgubiri materiale şi morale), Curtea reţine următoarele: 

În ceea ce priveşte daunele materiale acordate (câte 10.000 euro fiecăreia dintre părţile civile 
[...] şi [...]), Curtea reţine că părţile civile nu au dovedit cu înscrisuri cheltuielile efectuate privind 
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înmormântarea victimei şi pomenile efectuate, pentru aceste daune materiale fiind adminsitrată doar 
proba testimonială. 

Curtea reţine că este dificil de pretins moştenitorilor unei persoane decedate în urma unui 
accident de circulaţie să dea dovadă de o asemenea prudenţă încât să păstreze toate chitanţele sau alte 
dovezi privind cheltuielile efectuate, astfel că raportat la declaraţiile martorilor, precum şi la 
notorietatea efectuării unor cheltuieli privind înmormântarea şi pomenile unei persoane, Curtea va 
constata că aceste cheltuieli au fost în cuantum de 40.000 lei. 

Cu privire la acest cuantum, Curtea mai reţine şi înscrisul intitulat „DOVADĂ 
PLATĂ/ÎNCASARE” încheiat între inculpată şi cele 2 părţi civile prin care s-a menţionat că inculpata 
a remis la datele de 09.12.2011, 06.01.2012, 26.01.2012 şi 09.03.2012 celor 2 părţi civile suma totală 
de 40.000 lei „care acoperă toate cheltuielile de înmormânatre şi pomenire”, părţile civile nemaiavând 
nici o altă pretenţie de natură bănească sau de altă natură de la inculpată. 

În consecinţă, având în vedere că inculpata a achitat celor 2 părţi civile suma de 40.000 lei, 
reţinută de instanţa de apel ca reprezentând cuantumul daunelor materiale cauzate, Curtea urmează să 
respingă ca nefondate daunele materiale solicitate de către părţile civile [...] şi [...], apelurile formulate 
de către inculpată şi asiguratpr sub acest aspect fiind astfel fondate. 

În ceea ce priveşte cuantumul daunelor morale de câte 150.000 euro pentru fiecare dintre 
cele 2 părţi civile, Curtea constată că acest cuantum se impune a fi redus la câte 15.000 Euro la cursul 
BNR din ziua plăţii pentru fiecare parte civilă, apelul asiguratorului fiind fondat şi sub acest aspect. 

În acest sens, Curtea are în vedere practica judiciară a Curţii de Apel Constanţa în cauze 
asemănătoare, raportat la faptul că victima avea vârsta de 76 ani, că cele 2 părţi civile aveau la data 
producerii accidentului vârstele de 50 de ani şi de 55 ani, că nu mai locuiau de mulţi ani împreună, că 
fiecare parte civilă are familia sa, suma de câte 15.000 euro pentru fiecare fiind în măsură să realizeze 
caracterul compensatoriu al daunelor morale; în acelaşi sens, Curtea are în vedere şi practica 
majoritară a instanţelor europene în materia daunelor morale în cauze asemănătoare, sumele acordate 
cu acest titlu moştenitorilor adulţi ai unei persoane decedate în urma unui accident de circulaţie 
nefiind foarte mari, cu excepţia cazurilor în care se face dovada existenţei unei legături afectice 
deosebit de puternice, ceea ce în prezenta cauză nu s-a dovedit. 

Nu sunt întemeiate motivele de apel ale părţilor civile, în susţinerea majorării daunelor 
morale, cu privire la limitei plafonului de asigurare prevăzut în poliţă sau cu privire la despăgubirile 
prevăzute în Legea fondului cinegetic privind despăgubirile acordate pentru uciderea unui zimbru, 
Curtea reţinând, pe de o parte, caracterul compensator al daunelor morale iar pe de altă parte că scopul 
despăgubirilor prevăzute de Legea fondului cinegetic (despăgubiri care au un caracter sancţionator 
pentru uciderea unor animale protejate de lege) este cu totul altul decât cel pentru cel pentru care se 
acordă daunele morale moştenitorilor unei persoane decedate în urma unui accident rutier. 

Faţă de ansamblul considerentelor expuse, în baza art.421 pct.1 lit.b) cod procedură penală, 
Curtea va respinge ca nefondate apelurile formulate de către părţile civile [...] şi [...] împotriva 
sentinţei penale nr. 1409 din data de 18.12.2014 pronunţată de Judecătoria Constanţa, în dosarul penal 
nr. 18984/212/2013. 

În baza art.421 pct.2 lit.a) cod procedură penală, Curtea va admite apelurile formulate de 
către inculpata [...] şi de către asiguratorul [...] S.A. împotriva sentinţei penale nr. 1409 din data de 
18.12.2014 pronunţată de Judecătoria Constanţa, în dosarul penal nr. 18984/212/2013, va desfiinţa 
sentinţa apelată şi, rejudecând, va reduce cuantumul daunelor morale acordate părţilor civile [...] şi 
[...] de la câte 150.000 Euro la câte 15.000 Euro la cursul BNR din ziua plăţii pentru fiecare parte 
civilă. 

Curtea va respinge ca nefondate daunele materiale solicitate de către părţile civile [...] şi 
[...]. 
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Se vor menţine restul dispoziţiilor sentinţei apelate în măsura în care nu contravin prezentei 
hotărâri.  

Decizia penală nr. 466/P/19.05.2015 
Judecător redactor Dan Iulian Năstase 

 
 

7. Obținere ilegală de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene. 
Vinovăția inculpatului sub forma intenției directe. Aplicarea legii penale mai 
favorabile. Individualizarea judiciară a pedepselor. 
 

La data de 01.02.2014 au intrat în vigoare noul cod penal şi noul cod de procedură penală, cauza 
urmând a fi examinată din perspectiva aplicării legii penale mai favorabile potrivit art.5 cod penal; pentru 
aceasta, se va avea în vedere şi decizia Curţii Constituţionale nr.265/06.05.2014 (publicată în Monitorul 
Oficial al României, partea I nr.372/20.05.2014), decizie definitivă şi general obligatorie, prin care, cu 
unanimitate de voturi, s-a admis excepţia de neconstituţionalitate şi s-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. 

La individualizarea judiciară a pedepselor pentru infracţiunile reţinute, se vor avea în vedere 
criteriile generale de individualizare prev. de art.74 cod penal, limitele speciale de pedeapsă, modalitatea 
concretă de comitere a faptelor, cuantumul prejudiciilor, faptul că inculpatul nu are antecedente penale şi a 
apelat la procedura de judecată simplificată în faţa instanţei de fond, astfel că va aplica inculpatului pedepse 
orientate către minimele speciale de pedeapsă pentru faptele reţinute, respectiv va aplica pedeapsa de 3 ani 
închisoare pentru fapta din decembrie 2009 şi pedeapsa de 2 ani închisoare pentru fapta din martie 2012 (în 
forma tentativei). 

Regimul sancţionator al concursului de infracţiuni este cel prev. de art.38 alin.1, art. 39 alin.1 lit.b) 
Cod penal (raportat la aplicarea globală a legii penale mai favorabile, raportat şi la decizia Curţii 
Constituţionale nr.265/06.05.2014, Curtea urmând să aplice inculpatului [...] pedeapsa principală cea mai 
grea de 3 ani închisoare, la care se va adăuga un spor de 8 luni închisoare (reprezentând o treime din 
cealaltă pedeapsă stabilită de 2 ani închisoare), în final inculpatul [...] executând pedeapsa de 3 ani şi 8 luni 
închisoare. 

 
Art.52 alin.3 Cod penal  

Art.74 Cod penal 
Art. 181 alin.1, art.184  din Legea nr. 78/2000  

Art.396 alin.10 Cod procedură penală  
Decizia Curţii Constituţionale nr.265/06.05.2014 

 
Prin sentinţa penală nr. 627 din data de 24.12.2014 pronunţată de Tribunalul Constanţa, în 

dosarul penal nr. 14481/212/2013, s-a hotărât: 
„În baza art.31 alin.2 C.p. din 1969 rap. la art.18 ind.1 alin.1 şi 3 din Legea nr.78/2000 cu 

aplicarea art.74 alin.2 C.p. din 1969, art.76 alin.1 li.b C.p. din 1969, art.5 C.p., art.396 alin.10 C.p.p.: 
Condamnă pe inculpatul [...] la pedeapsa închisorii de 3 ani. 
În baza art.65 alin.2 C.p. din 1969: 
Aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii exerciţiul drepturilor prev.de art.64 

alin.1 lit.a teza a doua, lit.b C.p. pe o perioadă de 2 ani după executarea pedepsei principale. 
          În baza art.31 alin.2 C.p. din 1969 rap. la art.20 alin.1 C.p. din 1969 în ref. la art.18 ind.1 alin.1 
şi 3 şi art.18 ind.4 din Legea nr.78/2000 cu aplicarea art.74 alin.2 C.p. din 1969, art.76 alin.1 lit.c 
C.p. din 1969, art.5 C.p., art.396 alin.10 C.p.p.: 

Condamnă pe acelaşi inculpat la pedeapsa închisorii de 1 an şi 10 luni. 



 
 

64

În baza art.33 lit.a, art.34 alin.1 lit.b C.p. din 1969, art.35 alin.1 C.p. din 1969: 
          Contopeşte pedepsele stabilite şi aplică inculpatului [...] pedeapsa cea mai grea, de 3 ani 
închisoare alături de pedeapsa complementară a interzicerii exerciţiul drepturilor prev.de art.64 alin.1 
lit.a teza a doua, lit.b C.p. din 1969 pe o perioadă de 2 ani după executarea pedepsei principale. 

În baza art.71 alin.2 C.p. din 1969: 
Aplică inculpatului pedeapsa accesorie  a interzicerii exerciţiul drepturilor prev.de art.64 

alin.1 lit.a teza a doua, lit.b C.p. din 1969, cu începere de la data rămânerii definitive a prezentei 
sentinţe. 

În baza art.397 alin.1 C.p.p.: 
Admite acţiunea civilă formulată de către partea civilă [...]. 
În baza art.1349, art.1357 C.civ.: 
Obligă pe inculpatul [...] către partea civilă [...] la plata sumei de 4.043.683,54 lei, cu titlu de 

despăgubiri civile – daune materiale, la care se adaugă dobânzi şi penalităţi de întârziere calculate de 
la data plăţii efective. 

Respinge, ca nefondată, cererea inculpatului privind obligarea sa în solidar cu SC [...] S.R.L. 
– în calitate de parte responsabilă civilmente - la plata despăgubirilor civile.  

Desfiinţează “Scrisoarea de garanţie bancară nr. [...]/02.12.2009“, “Scrisoarea de garanţie 
bancară nr. [...]/15.03.2012“ şi “Adresa nr. 4163 din data de 19.03.2012“ ce figurează a fi emise de 
către [...]. 

În baza art.404 alin.4 lit.d C.p.p.: 
Menţine măsura sechestrului asigurator instituit asupra bunurilor inculpatului [...] prin 

ordonanţa din 13.05.2014 a Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Constanţa. 
În baza art.118lit.d C.p. din 1969: 
Confiscă de la inculpat, în folosul statului, suma de 50 000 euro, obţinută din comiterea 

infracţiunii prev. de art. 31 alin.2 C.p. din 1969 rap. la art.18 ind.1 alin.1 şi 3 din Legea nr.78/2000. 
Obligă pe inculpatul [...] la plata sumei de 1300 lei, reprezentând cheltuieli judiciare avansate 

de către stat.” 
Pentru a se pronunţa astfel, instanţa de fond a reţinut următoarele: 
1. La data de 08.06.2012, Direcţia Naţională Anticorupţie – Serviciul Teritorial Constanţa a 

fost sesizată de către Departamentul pentru Luptă Antifraudă din cadrul Guvernului României, prin 
Adresa nr. 7/334/CD din data de 06.06.2012 cu privire la existenţa de indicii privind fapte de natură 
penală comise în legătură cu Proiectul [...] – „Înfiinţarea unei plantaţii pomicole cu irigaţii prin 
picurare şi achiziţia de utilaje şi echipamente specializate în Comuna [...], Jud. Constanţa” al cărui 
beneficiar este S.C. [...] S.R.L. cu sediul în Comuna [...], Jud. Constanţa. 

Din concluziile Notei de control nr. 7/334/CD/06.06.2012 a D.L.A.F. privind Proiectul [...] – 
„Înfiinţarea unei plantaţii pomicole cu irigaţii prin picurare şi achiziţia de utilaje şi echipamente 
specializate în Comuna [...], Jud. Constanţa”, rezultă că fapta numitului [...], în calitate de 
reprezentant legal al S.C. [...] S.R.L., de a folosi la Oficiul Judeţean de Plăţi pentru Dezvoltarea 
Rurală şi Pescuit 2 Constanţa, două înscrisuri falsificate prin contrafacere, unul intitulat „Scrisoare de 
garanţie bancară nr. [...] din data de 15.03.2012” iar celălalt reprezentând o adresă purtând antetul 
[...] şi numărul 4163/19.03.2012 prin care se confirmă autenticitatea scrisorii de garanţie bancare sus-
menţionate, în scopul de a crea Autorităţii Contractante convingerea că respectiva scrisoare de 
garanţie bancară este valabilă şi, astfel, să autorizeze la plată avansul în valoare de 1.507.696 RON, 
poate întruni elemente constitutive ale infracţiunii de tentativă de obţinere ilegală de fonduri din 
bugetul general al Uniunii Europene prev. de art. 20 Cod penal rap. la art. 181 alin. 1 şi 3 şi art. 184  
din Legea nr. 78/2000. 
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De asemenea, în conţinutul aceleiaşi note de control întocmită de  Departamentul pentru 
Luptă Antifraudă, s-a reţinut şi că fapta numitului [...], Şeful Serviciului Autorizare Plăţi din cadrul 
Centrului Regional de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit 2 Constanţa, de a furniza 
reprezentantului legal al S.C. [...] S.R.L. – numitul [...] – un document fals intitulat „Adresa nr. 
4163” datată 19.03.2012, cu antetul [...], care a fost depus la Centrul Regional de Plăţi pentru 
Dezvoltare Rurală şi Pescuit 2 Constanţa, în cadrul dosarului cererii de plată a avansului, ulterior 
depunerii acesteia, în vederea confirmării autenticităţii şi valabilităţii Scrisorii de garanţie bancară nr. 
[...] din data de 15.03.2012, poate întruni elemente constitutive ale infracţiunii de complicitate la 
tentativa de obţinere ilegală de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene prev. de art. 26 Cod 
penal rap. la art. 20 Cod penal în ref. la art. 181 alin. 1 şi 3 şi art. 184  din Legea nr. 78/2000. 

În aceeaşi notă de control se mai arată că, în urma verificărilor efectuate, echipa de control a 
Departamentului pentru Luptă Antifraudă nu l-a putut identifica pe cel care a pus la dispoziţia 
beneficiarului scrisoarea de garanţie bancară falsificată, motiv pentru care nu a putut fi identificată 
nici persoana care a contrafăcut respectivul document săvârşind, în acest mod, infracţiunea de fals în 
înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 290 Cod penal. 

Ca urmare a sesizării sus-menţionate, la Direcţia Naţională Anticorupţie – Serviciul Teritorial 
Constanţa, s-a înregistrat dosarul penal nr. 119/P/2012. 

2. Prin Adresa nr. 7/351/CD din data de 06.06.2012 a Departamentului pentru Luptă 
Antifraudă din cadrul Guvernului României, Direcţia Naţională Anticorupţie – Serviciul Teritorial 
Constanţa a fost sesizată cu privire la indicii privind fapte de natură penală care ar fi fost comise în 
legătură cu Proiectul C121V040821400263 – „Modernizarea firmei vegetale prin înfiinţarea unei 
plantaţii de piersic în suprafaţă de 20 hectare, achiziţionarea de maşini şi utilaje agricole, reabilitarea 
şi modernizarea sistemului de irigaţii, finanţate cu fonduri FEADR – Măsura 121”, al cărui 
beneficiar este S.C. [...] S.R.L. Constanţa. 

În Nota de control sus-menţionată se reţine că fapta numitului [...], în calitate de reprezentant 
legal al S.C. [...] S.R.L., de a depune la Centrul Regional de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit 
2 Constanţa, în cadrul dosarului cererii de plată a avansului, documentul contrafăcut intitulat 
„Scrisoare de garanţie bancară nr. [...] din data de 02.12.2009”, având drept consecinţă plata 
avansului în valoare de 1.927.358 RON din fonduri FEADR, poate întruni elemente constitutive ale 
infracţiunii de obţinere ilegală de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene prev. de art. 181 

alin. 1 şi 3 din Legea nr. 78/2000. Faţă de acestea, prin nota Departamentului pentru Luptă 
Antifraudă, se arată că se poate estima un impact financiar negativ în valoare de 1.927.358 RON 
determinat de plata, pe nedrept, a avansului ca urmare a creării aparenţei respectării dispoziţiilor art. 
4 alin. 5 din Contractul de finanţare, prin depunerea unei scrisori de garanţie bancare false. 

Prin aceeaşi Notă de control se arată că, în urma verificărilor efectuate, echipa de control a 
Departamentului pentru Luptă Antifraudă nu l-a putut identifica pe cel care a pus la dispoziţia 
beneficiarului scrisoarea de garanţie bancară falsificată, motiv pentru care nu a putut fi identificată 
nici persoana care a contrafăcut respectivul document, săvârşind, astfel, infracţiunea de fals în 
înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 290 Cod penal. 

În urma acestei sesizări, a fost înregistrat dosarul penal nr. 120/P/2012 al Direcţiei Naţionale 
Anticorupţie – Serviciul Teritorial Constanţa, care a fost conexat la dosarul penal nr. 119/P/2012, 
prin Rezoluţia nr. 120/P/2012 din data de 15.06.2012 a Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul 
Teritorial Constanţa. 

3. La data de 19.06.2012, Direcţia Naţională Anticorupţie – Serviciul Teritorial Constanţa a 
fost sesizată de Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit Bucureşti cu privire la 
împrejurarea că numitul [...] – Şef al Serviciului Autorizare Plăţi din cadrul Centrul Regional de Plăţi 
pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit 2 Constanţa, a furnizat reprezentanţilor S.C. [...] S.R.L. şi S.C. 
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[...] S.R.L. două documente false menite a confirma autenticitatea a două scrisori de garanţie bancare 
care au fost depuse la dosarele constituite la Centrul Regional de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi 
Pescuit 2 Constanţa în vederea obţinerii de fonduri FEADR în proiectele accesate de cele două firme 
sus-menţionate, la care s-a făcut referire, anterior, la punctele 1 şi 2 din prezenta secţiune. 

În urma acestei sesizări, la Direcţia Naţională Anticorupţie – Serviciul Teritorial Constanţa, s-
a constituit dosarul penal nr. 126/P/2012, care a fost conexat la dosarul penal nr. 119/P/2012, prin 
Rezoluţia nr. 126/P/2012 din data de 22.06.2012 a Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul 
Teritorial Constanţa. 

Fondul European pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală (FEADR) este un instrument de 
finanţare creat de Uniunea Europeană pentru a sprijini ţările membre în implementarea Politicii 
Agricole Comune. Politica Agricolă Comună este un set de reguli şi mecanisme care reglementează 
producerea, procesarea şi comercializarea produselor agricole în Uniunea Europeană şi care acordă o 
mare atenţie dezvoltării rurale. 

Măsura 121 se încadrează în Axa I – „Creşterea competitivităţii sectorului agricol şi silvic” şi 
are ca obiectiv general creşterea competitivităţii sectorului agricol printr-o utilizare mai bună a 
resurselor umane, a factorilor de producţie şi îndeplinirea standardelor naţionale şi a standardelor 
comunitare. 

Obiectivele specifice ale măsurii sunt: 
a) Introducerea şi dezvoltarea de tehnologii şi procedee noi, diversificarea producţiei, 

ajustarea profilului, nivelului şi calităţii producţiei la cerinţele pieţei, inclusiv a celei ecologice, 
precum şi producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile; 

b) Adaptarea exploataţiilor la standardele comunitare; 
c) Creşterea veniturilor exploataţiilor agricole sprijinite; 
d) Sprijinirea membrilor grupurilor de producători sau ai altor forme asociative în vederea 

încurajării fenomenului de asociere. 
Obiectivele operaţionale se referă la promovarea investiţiilor în exploataţiile agricole din 

sectorul vegetal şi de creştere a animalelor pentru realizarea de construcţii noi şi/sau modernizarea 
construcţiilor existente din cadrul acestora şi a utilităţilor aferente, achiziţionarea de maşini şi utilaje 
noi, înfiinţarea de plantaţii etc. (fila 4, vol. I). 

 
1. Cu privire la Proiectul [...] – „Modernizarea fermei vegetale prin înfiinţarea unei plantaţii 

de piersic în suprafaţă de 20 ha, achiziţionarea de maşini şi utilaje agricole, reabilitarea şi 
modernizarea sistemului de irigaţii, finanţate cu fonduri FEADR Măsura 121”, al cărui beneficiar 
este SC [...] SRL Constanţa. 

 
Din nota de control a Departamentului pentru Luptă Antifraudă, a rezultat că, la data de 

19.12.2008, S.C. [...] S.R.L. a depus la Oficiul Judeţean de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit 
(O.J.P.D.R.P.) Constanţa, o cerere de finanţare, însoţită de toate documentele şi anexele solicitate, în 
vederea obţinerii unor fonduri nerambursabile pentru Proiectul „Modernizarea fermei vegetale prin 
înfiinţarea unei plantaţii de piersic în suprafaţă de 20 ha, achiziţionarea de maşini şi utilaje agricole, 
reabilitarea şi modernizarea sistemului de irigaţii, finanţate cu fonduri FEADR – Măsura 121”. 

Prin acest proiect, beneficiarul şi-a propus să achiziţioneze utilaje pomicole noi, să 
modernizeze un depozit frigorific, să înfiinţeze plantaţii de viţă de vie şi piersic. 

Prin cererea de finanţare, învinuitul [...] a fost nominalizat în calitate de reprezentant legal de 
proiect. 

La data de 12.10.2009, între Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, prin 
Centrul Regional de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit 2 Constanţa, în calitate de Autoritate 
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Contractantă, pe de o parte, şi S.C. [...] S.R.L., în calitate de Beneficiar, pe de altă parte, s-a încheiat 
Contractul de finanţare nr. [...] având ca obiect acordarea finanţării nerambursabile de către 
Autoritatea Contractantă pentru punerea în aplicare a Cererii de finanţare nr. [...] pentru Proiectul 
„Modernizarea fermei vegetale prin înfiinţarea unei plantaţii de piersic în suprafaţă de 20 ha, 
achiziţionarea de maşini şi utilaje agricole, reabilitarea şi modernizarea sistemului de irigaţii, 
finanţate cu fonduri FEADR – Măsura 121”, valoarea totală eligibilă a Proiectului fiind de maxim 
6.424.528 RON, echivalentul a 1.629.350 euro, din care Autoritatea Contractantă, s-a obligat să 
acorde o finanţare nerambursabilă de maximum 3.854.717 RON, echivalentul a 977.610 euro, 
reprezentând 60% din valoarea totală a Proiectului. 

 Durata de realizare a investiţiei şi de implementare a proiectului prevăzută în contractul de 
finanţare a fost de 36 de luni, reprezentând termenul limită până la care beneficiarul putea depune 
ultima cerere de plată. 

Prin bugetul proiectului, anexă la contractul cadru de finanţare, au fost propuse şi aprobate 
cheltuieli în valoare totală de 9.657.184 RON, echivalentul a 2.449.197 euro. 

Conform prevederilor art. 4 – „Avansuri”, din Contractul de finanţare nr. [...]/02.10.2009, 
beneficiarul putea solicita plata în avans, la data depunerii cererii de finanţare (sau până la data 
depunerii primului dosar al cererii de plată), a unei sume de maxim 385.472 RON şi care nu depăşea 
50% din valoarea nerambursabilă maximă prevăzută de art. 3 din contractul de finanţare. 

Potrivit aceluiaşi articol, beneficiarul era obligat să depună o „garanţie financiară care să 
acopere suma solicitată în avans, în procent de 110%, eliberată de o instituţie financiar bancară”. 

La data de 12.11.2009, prin Actul adiţional nr. 1 la contractul de finanţare a fost modificat art. 
4 – „Avansuri”, în sensul majorării sumei pe care Autoritatea Contractantă putea să o acorde drept 
avans, de la 385.472 RON la 1.927.358 RON. 

În data de 02.12.2009, învinuitul [...], reprezentantul S.C. [...] S.R.L., a depus la Centrul 
Regional de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit 2 Constanţa o cerere de plată a avansului, în 
valoare de 1.927.358 RON. 

Documentaţia depusă era cuprinsă într-un dosar şnuruit şi sigilat prin ştampilare de S.C. [...] 
S.R.L., conţinând următoarele înscrisuri: 

- cerere de plată (2 file), având, la rubrica ,,beneficiar”, menţionat numele [...] iar, la rubrica 
„semnătură şi ştampilă”, aplicată ştampila beneficiarului şi executată o semnătură indescifrabilă; 

- Scrisoare de garanţie bancară nr. [...] din data de 02.12.2009 (o filă); 
- declaraţie de eşalonare a depunerii dosarelor cererilor de plată (2 file) având, la rubrica 

„beneficiar”, numele de [...] iar, la ,,semnătură şi ştampilă”, aplicată ştampila beneficiarului şi 
executată o semnătură indescifrabilă. 

Toate aceste înscrisuri aveau aplicate pe fiecare filă menţiunea ,,conform cu originalul”, 
precum şi ştampila S.C. [...] S.R.L., împreună cu o semnătură indescifrabilă. 

Cererea de plată a avansului a fost aprobată de Centrul Regional de Plăţi pentru Dezvoltare 
Rurală şi Pescuit 2 Constanţa, iar suma de 1.927.358 RON a fost virată în contul S.C. [...] S.R.L. 

Ca urmare a suspiciunii semnalate de Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, la 
data de 07.05.2012, echipa de control a Departamentului pentru Luptă Antifraudă a solicitat [...] un 
punct de vedere cu privire la posibilitatea emiterii Scrisorii de garanţie bancară nr. [...]/02.12.2009 de 
către această instituţie. 

În data de 08.05.2012, prin Adresa nr. 5078, [...] a informat Departamentul pentru Luptă 
Antifraudă că Scrisoarea de garanţie bancară nr. [...] din data de 02.12.2009, nu a fost emisă de către 
această instituţie şi nici nu figurează ca fiind înregistrată în evidenţele Sucursalei Constanţa a [...]. 

Revenind la starea de fapt, inculpatul [...] a fost angajat, în perioada 01.06.2003 – 10.05.2004, 
în cadrul Biroului Implementare Program – Biroul Regional pentru Implementarea Programului 
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SAPARD 2 Sud – Est Constanţa, în funcţia publică de execuţie – inspector de specialitate categoria 
A, clasa III, gradul 3, prin Decizia de numire nr. 790/10.05.2004. 

De la data de 02.08.2004, inculpatul [...] a fost delegat în cadrul Biroului Implementare 
Program – Biroul Regional pentru Implementarea Programului SAPARD 2 Sud – Est Constanţa, în 
vederea îndeplinirii funcţiei de Şef al Serviciului Autorizare Plăţi, prin Decizia de numire nr. 
959/02.08.2004. 

Începând cu data de 09.11.2004, [...] a fost numit în cadrul Biroului Implementare Program – 
Biroul Regional pentru Implementarea Programului SAPARD 2 Sud – Est Constanţa, în vederea 
îndeplinirii funcţiei de Şef al Serviciului Autorizare Plăţi, prin Decizia de numire nr. 169/09.11.2004. 

Învinuitul [...] are calitatea de asociat, împreună cu numita [...], în cadrul S.C. [...] S.R.L. 
Constanţa, societate înfiinţată în anul 2004, deţinând, totodată, şi funcţia de administrator al firmei 
sus-menţionate. 

Astfel cum rezultă din declaraţiile învinuitului [...], acesta l-a cunoscut pe [...], la începutul 
anului 2008, la un restaurant din Municipiul Constanţa, cu această ocazie, aflând de la [...] că acesta 
ocupa funcţia de Şef al Serviciului Plăţi din cadrul Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi 
Pescuit Constanţa. 

În cursul discuţiei purtate, inculpatul [...] l-a întrebat pe învinuitul [...] dacă nu este interesat 
de obţinerea unei finanţări din fonduri comunitare derulate prin Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare 
Rurală şi Pescuit Constanţa, oferindu-şi, totodată, sprijinul despre care afirma, la acel moment, că ar 
fi constat în relaţiile sale cu mai multe firme de consultanţă în domeniu. 

Învinuitul [...] s-a arătat interesat de obţinerea unei finanţări din fonduri europene 
nerambursabile pentru dezvoltarea plantaţiei de pomi fructiferi din Comuna [...], Judeţul Constanţa 
administrată de S.C. [...] S.R.L. Constanţa, precizându-i, însă, inculpatului [...], că el nu are 
cunoştinţele de specialitate şi nici timpul necesar întocmirii proiectului pentru accesarea fondurilor 
comunitare şi că va accepta colaborarea cu inculpatul [...] numai cu condiţia ca acesta să se ocupe, în 
mod efectiv, de realizarea întregii documentaţii necesare proiectului. 

În consecinţă, între [...] şi [...] s-a stabilit o înţelegere conform căreia primul îi va pune la 
dispoziţie celui de-al doilea toate actele necesare provenind de la S.C. [...] S.R.L. Constanţa, 
înculpatul [...] urmând a fi cel care va conduce şi realiza toată procedura de accesare a fondurilor 
comunitare pentru proiectul vizat. 

La aproximativ două săptămâni de la predarea documentelor firmei către inculpatul [...], 
acesta s-a prezentat la S.C. [...] S.R.L. cu un contract de consultanţă, deja redactat, între firma de 
consultanţă S.C. [...] S.R.L. Constanţa şi S.C. [...] S.R.L. Constanţa, având ca obiect pregătirea şi 
implementarea unui proiect cu titlul „Modernizarea firmei vegetale prin înfiinţarea unei plantaţii de 
piersic în suprafaţă de 20 ha, a unei plantaţii de viţă de vie pentru struguri de masă în suprafaţă de 20 
ha, achiziţionarea de maşini şi utilaje agricole, reabilitarea şi modernizarea sistemului de irigaţii 
finanţat cu fonduri FEADR – Măsura 121”, preţul acestui contract fiind de 100.000 euro fără TVA. 

În ceea ce priveşte S.C. [...] S.R.L. Constanţa, din declaraţia martorei [...], rezultă că firma 
sus-menţionată fusese înfiinţată, în anul 2003, de tatăl său – numitul [...] – denumirea acesteia fiind 
schimbată, în prezent, în S.C. [...] S.R.L., martora cumulând, iniţial, calitatea de coasociat şi angajat 
iar, în prezent, deţinând-o doar pe cea de asociat. Declaraţia martorei [...] se coroborează cu cea a 
învinuitului [...], martora arătând că l-a cunoscut pe [...], în anul 2005, iar, în anul 2008, acesta a 
abordat-o întrebând-o dacă nu ar dori să consilieze, prin intermediul S.C. [...] S.R.L., o firmă 
recomandată de el în vederea întocmirii de proiecte pentru finanţări din fonduri comunitare. 

La acel moment, martora şi-a manifestat rezerva faţă de propunerea învinuitului [...], 
aducându-i acestuia la cunoştinţă împrejurarea că nu are nici un fel de experienţă în acest domeniu, 
firma sa desfăşurând, până atunci, doar activitate de consultanţă în domeniul înfiinţării societăţilor 
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comerciale, însă [...] a asigurat-o că îi va oferi tot sprijinul său teoretic şi practic pentru întocmirea 
viitoarelor proiecte. 

Ca urmare a acordului martorei [...], în luna aprilie 2008, inculpatul [...] s-a prezentat la biroul 
S.C. [...] S.R.L. având asupra sa contractul de consultanţă dintre S.C. [...] S.R.L. şi S.C. [...] S.R.L., 
la care făcuse referire şi învinuitul [...], deja semnat de către acesta din urmă.  

Acelaşi lucru reiese şi din declaraţia martorului [...]. 
Astfel cum rezultă atât din declaraţiile învinuitului [...], din ale martorei [...], dar şi din cea a 

martorului [...] – tatăl coasociatei [...] din S.C. [...] S.R.L. şi persoana care îl ajută pe învinuitul [...] în 
exploatarea efectivă a livezii din Comuna [...] – [...] a fost cel care a lucrat, în mod efectiv, la 
întocmirea proiectului de finanţare, acesta fiind doar scriptic elaborat de S.C. [...] S.R.L., în timp ce 
învinuitul [...], martorul [...] şi martora [...] doar l-au ajutat pe [...], sub stricta sa conducere şi 
coordonare. 

Din declaraţia învinuitului [...], precum şi ale martorilor [...] şi [...], rezultă că inculpatul [...] a 
lucrat efectiv la întocmirea proiectului sus-menţionat, atât la sediul S.C. [...] S.R.L. cât şi la cel al 
S.C. [...] S.R.L.. 

Toate documentele anexate la proiectul cu finanţare europeană erau ataşate de inculpatul [...], 
însă erau semnate de către învinuitul [...], în calitatea sa de reprezentant legal al S.C. [...] S.R.L., 
astfel cum rezultă din declaraţia martorului [...]. 

După semnarea contractului de finanţare, [...] i-a adus la cunoştinţă învinuitului [...] faptul că 
firma sa poate beneficia de un avans în valoare de aproximativ 400.000 euro, învinuitul [...] arătând 
că ar dori să beneficieze de acest avans. 

Atât din declaraţia învinuitului [...], cât şi din cea a martorului [...], rezultă că aceştia au aflat 
de la [...] despre posibilitatea obţinerii avansului, precum şi că de întocmirea documentaţiei necesare 
a fi ataşată cererii de plată a avansului se va ocupa tot inculpatul [...] care nu le-a precizat că ar fi fost 
nevoie şi de ataşarea unei scrisori de garanţie bancară. 

În consecinţă, învinuitul [...] a formulat Cererea de plată a avansului din data de 02.12.2009, 
la aceasta fiind ataşată Scrisoarea de garanţie bancară nr. [...] din data de 02.12.2009, aparent emisă 
de [...] – Sucursala Constanţa, prin care banca sus-menţionată garanta plata către Autoritatea 
Contractantă – Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit – a oricărei sume până la 
concurenţa sumei maxime de 1.927.358 RON. 

Întrucât, la acel moment, nu s-a procedat la verificarea autenticităţii scrisorii de garanţie 
bancare sus-menţionate, Autoritatea Contractantă a efectuat atât plata avansului în valoare de 
1.927.350 RON iar, apoi, şi alte trei plăţi în cadrul aceluiaşi proiect, ca urmare a cererilor depuse de 
beneficiar la datele de 14.05.2010, 30.06.2010 şi, respectiv, 04.04.2011, sumele plăţile fiind de 
2.540.587,19 RON, 656.000 RON şi respectiv, 3.312.550,77 RON. 

Din declaraţia martorei [...], rezultă că proiectul cu fonduri europene accesat de S.C. [...] 
S.R.L. s-a finalizat cu succes, fiind accesate toate sumele şi că onorariul S.C. [...] S.R.L. Constanţa, 
stabilit prin Contractul de consultanţă nr. 29/11.04.2008 a fost achitat în trei tranşe de 10.000 euro, 
40.000 euro şi, respectiv, 50.000 euro. 

În legătură cu suma de 100.000 euro fără TVA obţinută de către S.C. [...] S.R.L. în schimbul 
consultanţei oferite S.C. [...] S.R.L., martora [...] a arătat în declaraţia sa că, în momentul plăţii 
ultimei tranşe, [...] a obligat-o să împartă cu el banii, conform condiţiilor impuse de acesta, fiecare 
urmând a primi suma de 50.000 euro, deşi nu existase anterior vreo înţelegere în acest sens. 

În vederea realizării acestei plăţi, [...] i-a prezentat martorei [...] Contractul de consultanţă nr. 
28/23.07.2010 dintre S.C. [...] S.R.L. Hârşova – firmă despre care a afirmat că i-ar aparţine – şi S.C. 
[...] S.R.L., având ca obiect pregătirea şi implementarea unui proiect cu finanţare nerambursabilă 
prin FEADR. 
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Martora [...] declară că nu avusese nici o înţelegere care să fi fost încheiată, la începutul 
colaborării sale cu [...], în acest sens, însă a acceptat propunerea acestuia de a împărţi onorariul de 
consultanţă întrucât s-a simţit ameninţată de inculpatul [...]. 

Martora [...] mai arată că învinuitul [...] i-a înmânat o factură fără număr şi fără dată emisă de 
S.C. [...] S.R.L. pentru S.C. [...] S.R.L. pentru suma de 237.300 RON reprezentând „prestări servicii 
conform Contractului nr. 28/23.07.2010”. 

Martora a efectuat plata solicitată de inculpatul [...], prin ordine de plată, în două tranşe, la 
datele de 06.08.2010 şi 10.08.2010. 

Din verificările efectuate, a rezultat că S.C. [...] S.R.L. Hârşova a fost înfiinţată la data de 
23.06.2010, avându-l ca asociat şi administrator pe numitul [...]. Acesta nu a putut fi audiat în cauză, 
fiind plecat în Italia şi neputând fi contactat, plecarea sa din ţară datorându-se, posibil, unor 
suspiciuni de comitere a infracţiunii de evaziune fiscală prin intermediul S.C. [...] S.R.L. 

De asemenea, întrucât în Contractul de consultanţă nr. 28/23.07.2010, firma S.C. [...] S.R.L. 
figura ca fiind reprezentată legal de domnul „[...]”, în calitate de administrator, s-a încercat 
identificarea acestei persoane în baza de date conţinând evidenţa persoanelor – DEPABD – rezultatul 
fiind negativ, neexistând pe teritoriul României vreo persoană cu numele [...]. 

De asemenea, sus-numitul nu a fost identificat nici la sediul S.C. [...] S.R.L. din Hârşova, …  
În continuarea verificărilor, s-a solicitat [...] BANK – Sucursala Constanţa, rulajul contului 

bancar aparţinând S.C. [...] S.R.L. Hârşova, precum şi documentele din care să rezulte care erau 
persoanele împuternicite să efectueze operaţiuni financiare în acest cont, pentru luna august 2010, 
când S.C. [...] S.R.L. a efectuat plata respectivă. 

Din documentele bancare furnizate a rezultat că funcţia de administrator al S.C. [...] S.R.L. 
Hârşova era deţinută de numita [...], CNP – [...], cu remarca că de aici putea proveni neconcordanţa 
din Contractul de consultanţă nr. 28/23.07.2010 unde administrator este înscris „[...]”, numele de 
familie „[...]” fiind scris greşit în două particule  – „[...]”, ca şi cum ar fi nume şi prenume. 

Nici numita [...] nu a putut fi audiată, deşi a fost citată şi pe numele acesteia s-a emis un 
mandat de aducere. 

Ca urmare a declaraţiei martorei [...] conform căreia suma plătită de S.C. [...] S.R.L. 
Constanţa în contul S.C. [...] S.R.L. urma a ajunge la inculpatul [...], prin Ordonanţa nr. 119/P/2012 
din data de 15.04.2013 s-a dispus efectuarea unei constatări tehnico – ştiinţifice care să răspundă la 
următoarele obiective:  

1. Dacă scrisul olograf realizat cu pastă de culoare albastră, existent pe paginile 1 şi 2 ale 
Contractului de consultanţă nr. 28/23.07.2010 încheiat între SC [...] SRL Constanţa şi SC [...] SRL 
Hârşova, a fost executat de către învinuitul [...]. 
             2. Dacă scrisul olograf existent pe factura fără număr şi fără dată emisă de SC [...] SRL 
Hârşova pentru SC [...] SRL Constanţa a fost executat de către învinuitul [...]. 

Din Raportul de constatare tehnico – ştiinţifică nr. 101545/17.04.2013 elaborat de 
Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Constanţa – Serviciul Criminalistic, rezultă concluzii de 
certitudine, în sensul că scrisul olograf de pe ambele documente examinate îi aparţine inculpatului 
[...]. 

În cursul urmăririi penale, inculpatul [...] nu a recunoscut că a oferit personal consultanţă S.C. 
[...] S.R.L. pentru realizarea proiectului, elaborarea documentaţiei necesare acestuia şi a cererii de 
plată a avansului la care s-a ataşat scrisoarea de garanţie bancară falsă. 

La data de 26.04.2013, înainte de a-i fi prezentate concluziile raportului de constatare tehnico 
– ştiinţifică sus menţionat, inculpatului [...] i-a fost arătat Contractul de consultanţă nr. 28/23.07.2010 
dintre S.C. [...] S.R.L. şi S.C. [...] S.R.L. Constanţa, acesta precizând că este prima dată când îl vede 
şi că nu are nici un amestec în întocmirea sau transmiterea între cele două firme a acestuia. 
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De asemenea, în aceleaşi circumstanţe, inculpatul [...] i s-a prezentat factura fără dată şi 
număr emisă de S.C. [...] S.R.L. pentru S.C. [...] S.R.L. Constanţa pentru suma de 237.300 RON, 
acesta declarând, şi cu privire la acest document, că este prima dată când îl vede şi că nu are niciun 
amestec în emiterea sau transmiterea între cele două firme a acestuia. 

După ce inculpatul [...] i s-au prezentat concluziile Raportului de constatare tehnico – 
ştiinţifică nr. 101545/17.04.2013 întocmit de Serviciul Criminalistic din cadrul Inspectoratului de 
Poliţie al Judeţului  Constanţa, acesta şi-a nuanţat poziţia anterioară, declarând că nu îşi aduce aminte 
să fi scris olograf pe cele două documente menţionate anterior. 

Cu toate acestea, inculpatul [...] a subliniat că, şi în aceste condiţii, îşi menţine poziţia 
exprimată în audierile anterioare, în sensul că nu a ajutat-o pe martora [...] – reprezentanta S.C. [...] 
S.R.L. – să întocmească proiectul pentru obţinerea fondurilor europene de către S.C. [...] S.R.L., 
precum şi că nici nu i-a solicitat acesteia şi nu a primit de la ea vreo sumă de bani din onorariul de 
consultanţă plătit de către S.C. [...] S.R.L. către S.C. [...] S.R.L. 

Deşi inculpatul a recunoscut integral acuzaţiile în cursul judecăţii, precizările referitoare la 
apărările sale din cursul urmăririi penale se impun a fi făcute pentru a sublinia conduita procesuală a 
acestuia, ca fiind unul din elementele esenţiale în cadrul operaţiunii de individualizare a pedepsei. 

Din Raportul de activitate al contului S.C. [...] S.R.L. deschis la [...] BANK – Sucursala 
Constanţa, a rezultat că suma de 137.300 RON provenind de la S.C. [...] S.R.L. Constanţa a creditat 
contul în data de 06.08.2010, fiind retrasă, în aceeaşi zi, în numerar, de martorul [...]. 

De asemenea, suma de 100.000 RON plătită de S.C. [...] S.R.L. în acelaşi cont al S.C. [...] 
S.R.L., în data de 10.08.2010, a fost retrasă, în aceeaşi zi şi tot în numerar, de către acelaşi martor 
[...]. 

Cu privire la martorul [...], acesta fusese împuternicit să efectueze operaţiuni în contul S.C. 
[...] S.R.L., chiar în data de primei plăţi şi retrageri din banii viraţi de S.C. [...] S.R.L. – 06.08.2010. 

În declaraţia sa, martorul [...] a arătat că o cunoaşte, din satul de domiciliu, pe numita [...] – 
administrator al S.C. [...] S.R.L. – şi că aceasta l-a angajat, în anul 2010, la firma sa, acordându-i 
drept de semnătură şi împuternicindu-l să efectueze operaţiuni în contul firmei. Martorul a arătat că 
numita [...], împreună cu un bărbat tânăr pe care l-a recunoscut în persoana numitului [...], l-au 
condus la [...] BANK – Agenţia [...] unde a semnat mai multe documente, deşi nu ştie carte, el 
înţelegând din discuţiile cu cei doi că, astfel, va putea efectua operaţiuni în contul S.C. [...] S.R.L. 

În intervalul de aproximativ o lună cât a colaborat cu reprezentanţii S.C. [...] S.R.L., martorul 
[...] s-a deplasat de mai multa ori la Agenţia [...] a [...] BANK unde, la solicitarea acestora, a ridicat 
din contul firmei sume de bani în numerar, pe care le-a înmânat numiţilor [...] ori [...]. 

Martorul [...] îşi aduce aminte faptul că, la începutul lunii august 2010, la solicitarea celor doi 
reprezentanţi ai S.C. [...] S.R.L. a ridicat, în numerar, din contul firmei, la interval de câteva zile, 
sumele de aproximativ 1.360.000.000 ROL şi respectiv 1.000.000.000 ROL pe care i-a înmânat 
imediat lui [...] ori lui [...], fără a cunoaşte însă, ce au făcut aceştia cu banii respectivi. 

În consecinţă, din întregul material probator administrat în cauză, a rezultat concluzia certă că 
inculpatul [...] este cel care a ataşat la cererea de plată a avansului în cadrul Proiectului [...] – 
„Modernizarea fermei vegetale prin înfiinţarea unei plantaţii de piersic în suprafaţă de 20 ha, 
achiziţionarea de maşini şi utilaje agricole, reabilitarea şi modernizarea sistemului de irigaţii, 
finanţate cu fonduri FEADR Măsura 121”, dezvoltat de S.C. [...] S.R.L., Scrisoarea de garanţie 
bancară nr. [...] din data de 02.12.2009, contrafăcută, pentru ca firma sus-menţionată să poată obţine 
avansul respectiv.  

Mobilul faptei inculpatului [...] l-a constituit dorinţa acestuia de a intra în posesia sumei de 
50.000 euro, jumătate din onorariul plătit de S.C. [...] S.R.L. către consultantul S.C. [...] S.R.L., astfel 
cum s-a demonstrat anterior prin faptul că factura emisă de S.C. [...] S.R.L., în care inculpatul nu are 
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nicio calitate, către S.C. [...] S.R.L., fusese scrisă de acesta, la fel ca şi Contractul de consultanţă nr. 
28/23.07.2010 dintre S.C. [...] S.R.L. şi S.C. [...] S.R.L. Constanţa. 

De asemenea, din declaraţiile martorilor [...] şi [...], precum şi a învinuitului [...], a rezultat, cu 
certitudine, că [...] este cel care a gestionat, în fapt, întregul proces de elaborare şi depunere a 
proiectului pentru obţinerea fondurilor europene şi a coordonat activitatea de întocmire a 
documentaţiei care trebuia ataşată cererii de plată a avansului, ataşând, fără ştirea învinuitului [...], 
scrisoarea de garanţie contrafăcută sus-menţionată. 

Falsul a fost descoperit abia în anul 2012, ca urmare a identificării, în cadrul documentaţiei 
altui proiect cu fonduri comunitare accesat de S.C. [...] S.R.L. – firmă administrată tot de învinuitul 
[...] – şi realizat tot prin consilierea inculpatului [...], a unei alte scrisori de garanţie bancară 
contrafăcute, constatându-se acelaşi mod de operare ca şi cel descris. 

În acest sens, din adresa emisă de [...] ROMÂNIA S.A. şi înregistrată la Agenţia de Plăţi 
pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit – Secretariat sub nr. 10614/20.04.2012, rezultă că Scrisoarea de 
garanţie bancară nr. [...] din data de 02.12.2009 care ar fi fost emisă de Sucursala Constanţa a băncii 
sus-menţionate în favoarea Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, la solicitarea S.C. 
[...] S.R.L., nu este autentică. 

De asemenea, prin Adresa nr. 2624/21.03.2012 a [...] – Sucursala Constanţa, s-a comunicat 
Centrului Regional de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit 2 Sud – Est Constanţa că instituţia 
bancară respectivă nu a emis Scrisoarea de garanţie bancară nr. [...]/02.12.2009, precum şi că 
semnăturile aplicate pe aceasta nu aparţin reprezentanţilor acestuia. 

Cu privire la Scrisoarea de garanţie bancară falsă nr. [...]/02.12.2009, aparent emisă de [...] – 
Sucursala Constanţa, învinuitul [...] a arătat că nu cunoştea, în amănunt, prevederile contractului de 
finanţare şi că, în acest context, nu a ştiut că pentru accesarea avansului trebuia ataşată cererii şi o 
scrisoare de garanţie bancară, el bazându-se pe expertiza învinuitului [...] în realizarea întregului 
proiect. 

De asemenea, învinuitul [...] a specificat că [...] nu i-a spus vreodată că, pentru obţinerea 
avansului din cadrul proiectului, este necesară depunerea la Centrul Regional de Plăţi pentru 
Dezvoltare Rurală şi Pescuit 2 Sud – Est Constanţa a unei scrisori de garanţie bancară, motiv pentru 
care nici nu a solicitat vreunei bănci comerciale un astfel de document, deşi l-ar fi putut obţine relativ 
uşor, întrucât era client vechi şi bun platnic al [...] – Sucursala Constanţa. 

În ceea ce priveşte recompensarea financiară a inculpatului [...] pentru consultanţa oferită în 
cadrul proiectului sus-menţionat, învinuitul [...] a declarat că nu i-a dat nici o sumă de bani lui [...] 
pentru ajutorul oferit întrucât, datorită activităţii sale la proiectul dezvoltat de S.C. [...] S.R.L., [...] îl 
asimila cu consultantul pe care îl plătea – S.C. [...] S.R.L., firmă de unde învinuitul [...] nu cunoştea 
vreo altă persoană. 

Prin Procesul – verbal de constatare nr. 16871/21.06.2012, document administrativ cu valoare 
de titlu de creanţă, Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit a procedat la rezilierea 
Contractului de finanţare nr. [...]/12.10.2009 încheiat cu beneficiarul S.C. [...] S.R.L. 
 

2. Cu privire la Proiectul [...] – ,,Înfiinţarea unei plantaţii pomicole cu irigaţii prin picurare şi 
achiziţia de utilaje şi echipamente specializate în Comuna [...], Jud. Constanţa” al cărui beneficiar 
este S.C. [...] S.R.L. cu sediul în Comuna [...], Jud. Constanţa. 

 
Prin Nota de control nr. 7/334/CD/06.06.2012 a Departamentului pentru Luptă Antifraudă, a 

fost verificată obţinerea fondurilor alocate prin Fondul European pentru Agricultură şi Dezvoltare 
Rurală (FEADR), Măsura 121 – „Modernizarea exploataţiilor agricole” pentru proiectul sus-
menţionat.  
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Acţiunea de control a avut la bază Adresa nr. 7960/29.03.2012 emisă de Agenţia de Plăţi 
pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit prin care se sesiza faptul că, în urma unor verificări efectuate în 
legătură cu proiectul respectiv, au rezultat suspiciuni de fals cu privire la Scrisoarea de garanţie 
bancară nr. [...]/15.03.2012 emisă de [...] – Sucursala Constanţa, depusă în cadrul dosarului cererii de 
plată a avansului. 

Din nota de control a Departamentului pentru Luptă Antifraudă, a rezultat că, la data de 
29.10.2010, S.C. [...] S.R.L. a depus la Oficiul Judeţean de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit 
(O.J.P.D.R.P.) Constanţa, o cerere de finanţare, însoţită de toate documentele şi anexele solicitate, în 
vederea obţinerii unor fonduri nerambursabile pentru Proiectul „Înfiinţarea unei plantaţii pomicole cu 
irigaţii prin picurare şi achiziţia de utilaje şi echipamente specializate în Comuna [...], Judeţul 
Constanţa”. 

Prin acest proiect, beneficiarul şi-a propus să înfiinţeze plantaţii de piersic, cais şi nectarin şi 
să achiziţioneze utilaje şi echipamente specializate, precum şi o instalaţie de irigare cu picurare 
pentru o suprafaţă totală de 30,83 hectare. 

Prin cererea de finanţare, martorul [...] a fost nominalizat în calitate de reprezentant legal de 
proiect. 

În data de 20.05.2011, a fost încheiat Contractul de finanţare nr. [...], pentru acordarea 
ajutorului financiar nerambursabil în condiţiile Programului Naţional pentru Dezvoltare Rurală, între 
Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, în calitate de Autoritate Contractantă, şi S.C. 
[...] S.R.L., în calitate de Beneficiar.  

Conform contractului de finanţare nerambursabilă, valoarea totală eligibilă a Proiectului a 
fost de maxim 5.025.657 RON, echivalentul a 1.231.477 euro, din care Autoritatea Contractantă, 
respectiv Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, s-a obligat să acorde o finanţare 
nerambursabilă de maximum 3.015.393 RON, echivalentul a 738.886 euro. 

Durata de realizare a investiţiei şi de implementare a proiectului prevăzută în contractul de 
finanţare a fost de 24 de luni, reprezentând termenul limită până la care beneficiarul putea depune 
ultima cerere de plată. 

Prin bugetul proiectului, anexă la contractul cadru de finanţare, au fost propuse şi aprobate 
cheltuieli în valoare totală de 6.432.398 RON, echivalentul a 1.576.182 euro, fiind incluse şi 
cheltuielile neeligibile. 

Conform prevederilor art. 4 – „Avansuri” – din Contractul de finanţare nr. [...]/20.05.2011, 
beneficiarul putea solicita plata în avans, la data depunerii cererii de finanţare (sau până la data 
depunerii primului dosar al cererii de plată), a unei sume de maxim 603.077 RON şi care nu depăşea 
20% din valoarea nerambursabilă maximă prevăzută la art. 3 din contractul de finanţare. 

Potrivit aceluiaşi articol, beneficiarul era obligat să depună o „garanţie financiară care să 
acopere suma solicitată în avans, în procent de 110%, eliberată de o instituţie financiar bancară sau 
nebancară”. 

În data de 09.03.2012, reprezentantul legal al S.C. [...] S.R.L. – martorul [...] – a depus la 
Oficiul Judeţean de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit Constanţa, o cerere de schimbare a 
responsabilului legal al proiectului prin numirea învinuitului [...] în această calitate. Solicitarea a fost 
aprobată de Oficiul Judeţean de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit Constanţa la data de 
13.03.2012. 

În data de 07.11.2011, prin Actul adiţional nr. 1 la Contractul de finanţare a fost aprobată lista 
cu modificările soiurilor de pomi fructiferi plantaţi în cadrul proiectului, precum şi modificarea şi 
corelarea art. 2, 4, 12 şi anexa III – bugetul indicativ al proiectului, din contractul de finanţare. 
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În data de 28.11.2011, prin Actul adiţional nr. 2 la Contractul de finanţare a fost modificat art. 
4 – „Avansuri” – în sensul majorării sumei pe care Autoritatea Contractantă putea să o acorde drept 
avans, de la 603.077 RON la 1.507.696 RON. 

În data de 15.03.2012, S.C. [...] S.R.L., a depus la Oficiul Judeţean de Plăţi pentru Dezvoltare 
Rurală şi Pescuit Constanţa, aflat în subordinea Centrului Regional de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală 
şi Pescuit 2 Constanţa, o cerere de plată pentru avans, în valoare de 1.507.696 RON. 

Cererea de plată a avansului a fost respinsă de Centrul Regional de Plăţi pentru Dezvoltare 
Rurală şi Pescuit 2 Constanţa, în data de 26.03.2012, pe motiv de neconfirmare a autenticităţii 
Scrisorii de garanţie bancară nr. [...] depusă la dosarul avansului. 

În data de 07.05.2012, echipa de control a Departamentului pentru Luptă Antifraudă a 
solicitat [...] un punct de vedere cu privire la emiterea Scrisorii de garanţie bancară nr. [...] din data 
de 15.03.2012, precum şi a Adresei nr. 4163/19.03.2012 de susţinere a autenticităţii şi valabilităţii 
acesteia. 

În data de 08.05.2012, prin Adresa nr. 5078, [...] a informat Departamentul pentru Luptă 
Antifraudă că Scrisoarea de garanţie bancară nr. [...] din data de 15.03.2012, nu a fost emisă de către 
această instituţie şi nici nu figurează ca fiind înregistrată în evidenţele Sucursalei Constanţa a [...]. 

Totodată, prin Adresa nr. 5819/24.05.2012, instituţia bancară sus menţionată a informat 
Departamentul pentru Luptă Antifraudă că nu a emis nici Adresa nr. 4163/19.03.2012 prin care se 
confirma autenticitatea şi valabilitatea scrisorii de garanţie bancară sus menţionată.  

Revenind la starea de fapt, S.C. [...] S.R.L. Com. [...], Jud. Constanţa a fost înfiinţată la data 
de 17.04.2008, martorul [...] – ginerele învinuitului [...] – având calitatea de asociat unic şi 
administrator. Principalul domeniu de activitate al acestei societăţi l-a reprezentat, conform 
codificărilor CAEN 4120 – „efectuarea de lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi 
nerezidenţiale”. 

Astfel cum rezultă din declaraţiile învinuitului [...], în anul 2010, după finalizarea proiectului 
cu fonduri comunitare nerambursabile analizat la punctul 1 al stării de fapt prezentate a fost 
contactat, din nou, de inculpatul [...] cu care, la acel moment, era prieten, ca urmare a ajutorului 
acordat la proiectul anterior, acesta propunându-i să acceseze un nou proiect cu fonduri europene 
nerambursabile, însă, spunându-i că firmele eligibile trebuie să fie nou înfiinţate. 

Drept urmare, S.C. [...] S.R.L. – unde învinuitul [...] avea calitatea de asociat şi administrator 
– nu corespundea criteriului sus-menţionat, motiv pentru care învinuitul [...] s-a hotărât să acceseze 
proiectul prin intermediul S.C. [...] S.R.L. Constanţa, la care funcţiile de asociat unic şi administrator 
erau deţinute de ginerele său – martorul [...]. 

Învinuiţii [...] şi [...] au fost de acord să demareze activitatea pentru accesarea acestui proiect, 
colaborarea dintre cei doi urmând a decurge similar cu cea de la proiectul anterior, diferenţa fiind 
dată de încheierea unui contract de consultanţă cu S.C. [...] S.R.L. Bucureşti, reprezentată de 
martorul [...], în locul celui cu S.C. [...] S.R.L. Constanţa. 

Din declaraţia învinuitului [...], care se coroborează cu cea a martorului [...], rezultă că firma 
de consultanţă S.C. [...] S.R.L. Bucureşti îi fusese recomandată învinuitului [...] de către [...], la fel şi 
reprezentantul acesteia – martorul [...]. 

În acest sens, martorul [...] arată că îl cunoştea pe [...] din perioada anilor 2004 – 2005 când 
lucra la Agenţia SAPARD iar [...] la Centrul Regional de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit 2 
Sud – Est Constanţa în funcţia de Şef al Serviciului Autorizare Plăţi. 

Acelaşi martor mai arată că, în luna ianuarie sau februarie 2010, s-a deplasat la Centrul 
Regional de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit 2 Sud – Est Constanţa, ocazie cu care s-a 
întâlnit cu [...], acesta întrebându-l dacă nu ar fi interesat să ofere servicii de consultanţă, prin firma 
sa – S.C. [...] S.R.L. Bucureşti – unei firme interesate de accesarea unui proiect cu finanţare 
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comunitară pe care i-o recomanda chiar el. Întrucât martorul [...] a fost de acord cu propunerea [...], 
în aceeaşi zi şi în prezenţa inculpatului [...], s-a întâlnit cu [...], aflând că acesta reprezintă S.C. [...] 
S.R.L. şi că era interesat de accesarea unui proiect cu fonduri europene nerambursabile în domeniul 
de activitate al firmei sus-menţionate – înfiinţarea unei plantaţii livadă cu dotările aferente, utilaje şi 
sistem de irigaţii. 

În acest context, trebuie menţionat faptul că, deşi, în drept, reprezentantul legal al S.C. [...] 
S.R.L. era martorul [...], de accesarea proiectului cu fonduri comunitare s-a ocupat, efectiv învinuitul 
[...]. 

Astfel, la data de 19.10.2010, între S.C. [...] S.R.L. Bucureşti şi S.C. [...] S.R.L. a fost încheiat 
Contractul de prestări servicii consultanţă nr. SBC 101003 având ca obiect servicii de consultanţă în 
ceea ce priveşte un proiect finanţat cu fonduri FEADR – Măsura 121 „Modernizarea exploataţiilor 
agricole”, contra sumei de 75.000 euro fără TVA. 

Din declaraţia învinuitului [...], dar şi a martorilor [...] şi [...], rezultă că, şi în cadrul acestui 
proiect, inculpatul [...] a avut acelaşi grad de participaţie ca şi la proiectul anterior, în sensul că 
solicita documentele S.C. [...] S.R.L. de la învinuitul [...] şi se ocupa de elaborarea şi ataşarea întregii 
documentaţii pentru depunerea la Centrul Regional de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit 2 
Sud – Est Constanţa. 

Cu privire la atribuţiile sale, în baza prevederilor contractului de consultanţă pe care firma sa 
îl încheiase cu S.C. [...] S.R.L., martorul [...] a arătat că a întocmit un proiect pentru înfiinţarea unei 
plantaţii pomicole, irigaţii prin picurare şi achiziţia de utilaje şi echipamente specializate în Comuna 
[...], Jud. Constanţa pentru S.C. [...] S.R.L., pe care această firmă l-a depus, pentru prima dată în 
sesiunea aprilie 2010, la Centrul Regional de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit 2 Sud – Est 
Constanţa, documentaţia ataşată la dosarul de finanţare fiind primită de la S.C. [...] S.R.L. prin poşta 
electronică, de transmiterea acesteia ocupându-se învinuitul [...]. Martorul mai arată că, în această 
perioadă, a purtat mai multe discuţii telefonice şi s-a întâlnit, de mai multe ori, cu [...], acesta 
întrebându-l de fiecare dată, care este stadiul proiectului pentru S.C. [...] S.R.L.. 

Martorul [...] arată că proiectul respectiv nu a fost declarat eligibil în sesiunea aprilie 2010, ci 
în cea ulterioară – octombrie 2010 – şi că, doar cu această ocazie, s-a încheiat contractul de 
consultanţă, prima înţelegere – din aprilie 2010 – rămânând doar în stadiul de acord verbal. La fel ca 
în sesiunea aprilie 2010, şi înaintea sesiunii octombrie 2010, martorul [...] a fost întrebat, de mai 
multe ori, de către [...] care este stadiul întocmirii proiectului respectiv şi dacă acesta a fost selectat 
pentru finanţare. 

Martorul [...] precizează că a încetat colaborarea cu S.C. [...] S.R.L. după efectuarea 
achiziţiilor de servicii ulterioare semnării contractului de finanţare ca urmare a neachitării de către 
cocontractant a onorariului pentru servicii de consultanţă, astfel încât S.C. [...] S.R.L. Bucureşti, nu a 
mai oferit consultanţă către S.C. [...] S.R.L. la momentul depunerii dosarului pentru plata avansului, 
dosar în care, ulterior, au fost identificate înscrisurile false. 

Sub acest aspect, martorul [...] a arătat că ştia că, pentru obţinerea avansului în cadrul 
proiectului, era necesară ataşarea la cererea de plată, a unei scrisori de garanţie bancară care să 
acopere 110% din valoarea avansului. Fiindu-i prezentată Scrisoarea de garanţie bancară falsă nr. [...] 
din 15.03.2012, aparent emisă de [...] în favoarea S.C. [...] S.R.L., martorul [...] a precizat că a văzut 
acest document abia în data de 21.05.2012 când a fost audiat la Departamentul pentru Luptă 
Antifraudă cu privire la respectivul document. 

În final, martorul [...] a declarat că, în luna aprilie 2012, s-a întâlnit într-o cafenea din 
Bucureşti cu învinuitul [...] care i-a spus că are necazuri ca urmare a faptei inculpatului [...] care a 
ataşat la cererea de plată a avansului din cadrul proiectului accesat de S.C. [...] S.R.L. o scrisoare de 
garanţie bancară falsă. 
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Din declaraţia martorului [...] rezultă că, în perioada de finalizare a primului proiect, analizat 
la punctul 1 din starea de fapt a prezentului rechizitoriu, l-a văzut de 2 sau 3 ori pe [...] în birourile 
S.C. [...] S.R.L. lucrând la un laptop iar, ulterior, socrul său – învinuitul [...] – i-a spus că acesta se 
ocupa personal şi de cel de-al doilea proiect accesat de S.C. [...] S.R.L. la care mai lucra şi un 
consultant angajat la o firmă din Bucureşti. 

Martorul [...] a declarat că, din discuţiile purtate cu socrul său – învinuitul [...] – a înţeles că l 
[...] ar fi ataşat la dosarul de solicitare a avansului de către S.C. [...] S.R.L., o scrisoare de garanţie 
bancară falsă. 

Din întreg materialul probator administrat în cauză, a rezultat, cu certitudine, că Scrisoarea de 
garanţie bancară falsă nr. [...]/15.03.2012, precum şi Adresa nr. 4163/19.03.2012 prin care se 
conforma autenticitatea acesteia, la rândul său contrafăcută, ambele emise aparent de [...] – Sucursala 
Constanţa, au fost furnizate învinuitului [...] de către inculpatul [...]. În cazul Scrisorii de garanţie 
bancară falsă nr. [...]/15.03.2012, aceasta a fost ataşată la dosarul cererii de plată a avansului chiar de 
către inculpatul -[...] care a elaborat personal acest dosar, în timp ce în cazul Adresei nr. 
4163/19.03.2012 de confirmare a autenticităţii şi valabilităţii scrisorii de garanţie bancare sus 
menţionate, aceasta a fost ataşată la dosarul cererii de plată a avansului, deja depus la Autoritatea 
Contractantă, fără vinovăţie, de către învinuitul [...], cu complicitatea învinuitului [...], care a acţionat 
cu intenţie, după cum vom demonstra în continuare: 

Din declaraţia învinuitului [...] reiese că, în luna martie 2012, învinuitul [...] s-a oferit să îi 
obţină avansul în cadrul proiectului accesat de S.C. [...] S.R.L., situaţie în care i-a solicitat 
învinuitului [...] să semneze şi să ştampileze mai multe documente necesare plăţii în avans  
spunându-i că trebuie să se grăbească pentru că plăţile urmau a se face în câteva zile. 

În consecinţă, la solicitarea inculpatului [...], în data de 15.03.2012, învinuitul [...] a depus la 
Oficiului Judeţean de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit Constanţa cererea de plată a avansului 
în valoare de 1.507.696 RON care conţinea, printre altele, ataşat un document intitulat ,,Scrisoare de 
garanţie bancară nr. [...] din data de 15.03.2012”, aparent emisă de [...] – Sucursala Constanţa. 

După câteva zile, învinuitul [...] a fost sunat de către [...] care i-a solicitat să se prezinte, de 
urgenţă, la sediul Centrul Regional de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit 2 Sud – Est 
Constanţa pentru că este absolut necesar să îi înmâneze un document care trebuia depus la dosarul de 
solicitare a avansului, precizându-i să se grăbească întrucât el trebuia să plece la Satu Mare unde 
fusese detaşat, aspect care rezultă şi din Decizia nr. 242/12.03.2012 emisă de Agenţia de Plăţi pentru 
Dezvoltare Rurală şi Pescuit – Cabinetul Directorului General, pentru intervalul 19.03.2012 – 
03.05.2012. 

Învinuitul [...] s-a deplasat la sediul Centrul Regional de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi 
Pescuit 2 Sud – Est Constanţa întâlnindu-se cu învinuitul [...] pe holul situat la etajul unde acesta îşi 
avea biroul, împrejurare în care, [...] i-a înmânat un document aflat într-un plic transparent de plastic 
şi l-a invitat să intre într-un birou inscripţionat „Serviciul Plăţi” unde lucrau 2 – 3 funcţionare. 
Învinuitul [...] susţine că nu a avut timp să vadă ce reprezenta acel document întrucât [...] era foarte 
agitat şi îl grăbea însă, cu ocazia audierii sale din faza de urmărire penală, i s-a prezentat Adresa nr. 
4163/19.03.2012, contrafăcută, aparent emisă de [...], şi prin care se confirmă autenticitatea Scrisorii 
de garanţie bancară, tot falsă, nr. [...] din data de 15.03.2012, învinuitul [...] arătând că respectiva 
adresă era similară, ca format, cu cea înmânată de [...] în împrejurările descrise anterior. 

Inculpatul [...] l-a însoţit pe învinuitul [...] în biroul „Serviciului Plăţi”, chiar adresându-i-se 
uneia dintre funcţionare: „Uite a venit domnul de la BLACK”; învinuitul [...] a înmânat acesteia 
documentul primit de la [...], funcţionara examinându-l şi afirmând că ,,Este în regulă”. 

Cu privire la adresa de confirmare a autenticităţii Scrisorii de garanţie bancară nr. [...] din 
data de 15.03.2012, din Nota explicativă nr. 4784/20.03.2012 dată de martora [...] – expert în cadrul 
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Serviciului Evaluare Contractare, cu atribuţiuni de secretariat la Centrul Regional de Plăţi pentru 
Dezvoltare Rurală şi Pescuit 2 Sud - Est Constanţa – a rezultat că, în data de 19.03.2012, martora [...] 
– expert la Serviciul Autorizare Plăţi în aceeaşi instituţie, aflată în subordinea directă a învinuitului 
[...] – a depus la secretariatul Directorului Centrului Regional de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi 
Pescuit 2 Sud - Est Constanţa – martorul [...] – în vederea semnării, Adresa nr. 5277/16.03.2012 a 
Serviciul Autorizare Plăţi prin care se solicita [...] – Sucursala Constanţa confirmarea autenticităţii şi 
valabilităţii Scrisorii de garanţie bancară nr. [...] din data de 15.03.2012 care figura ca fiind emisă de 
către unitatea bancară menţionată. 

Obligaţia solicitării valabilităţii şi autenticităţii scrisorilor de garanţie bancară depuse la 
dosarele cererilor de plată a avansului fusese instituită, chiar în sarcina şefilor Serviciului Autorizare 
Plăţi (funcţie deţinută de [...] la Centrul Regional de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit 2 Sud - 
Est Constanţa), în baza dispoziţiei Directorului General al Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală 
şi Pescuit nr. 1068/16.01.2012 tocmai pentru că, în perioada anterioară, fuseseră identificate 
numeroase situaţii în care scrisori de garanţie bancară depuse la dosarele cererilor de plată a 
avansului nu fuseseră recunoscute de către instituţiile emitente. 

În contradicţie cu prevederile acestei dispoziţii, [...] a susţinut în faza de urmărire penală că 
nu avea această obligaţie, ci că doar se putea proceda astfel, la iniţiativa luată în anul 2011 de un 
coleg, Şef al Serviciului Autorizare Plăţi din cadrul Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi 
Pescuit Bucureşti, cu toate că, în conformitate cu Adresa nr. 154/28.11.2012 a Agenţiei de Plăţi 
pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, s-a confirmat că inculpatul [...] a primit e-mail-ul conţinând 
Adresa nr. 1068/16.01.2012, pe calculatorul de serviciu, în data de 17.01.2012, ora 08:20. 

În nota explicativă, martora [...] mai arată că, la câteva minute de la depunerea la mapa 
directorului a adresei respective, Şeful Serviciului Autorizare Plăţi – inculpatul [...] – a luat adresa 
din secretariat cu motivaţia că a fost întocmită greşit de către martora [...]. 

Martora [...], a confirmat cele susţinute în Nota explicativă sus amintită şi în declaraţiile 
formulate în faza de urmărire penală. 

Martora [...] a mai aratat că, a doua zi – 20.03.2012 –după incidentul descris anterior, i-a 
comunicat Directorului [...] că [...] a ridicat din secretariat adresa întocmită de martora [...], directorul 
spunându-i că respectiva adresă nu i-a fost adusă la semnat de către [...]. În urma verificării efectuate 
de către Directorul [...] la [...], a rezultat că scrisoarea de garanţie bancară depusă la dosarul de cerere 
a avansului formulată de S.C. [...] S.R.L. era contrafăcută. 

… 
Împotriva acestei sentinţe au declarat apel Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi 

Justiţie - Direcţia Naţională Anticorupţie - Serviciul Teritorial Constanţa şi inculpatul [...]. 
În dezvoltarea motivelor de apel ale Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi 

Justiţie- Direcţia Naţională Anticorupţie- Serviciul Teritorial Constanţa s-a criticat individualizarea 
judiciară a pedepselor aplicate inculpatului, arătându-se că, în mod nejustificat, instanţa de fond a 
redus cu mult sub minimul special, rezultat ca urmare a aplicării dispoziţiilor art. 396 alin. 10 Cod 
procedură penală, pedepsele aplicate ca urmare a reţinerii circumstanţelor atenuante în favoarea 
inculpatului, deşi a reţinut că faptele prezintă o gravitate sporită; s-a mai precizat că inculpatul, prin 
prisma funcţiei sale, trebuia să aibă un comportament onest în concordanţă cu ordinea de drept, însă 
acesta şi-a nesocotit obligaţia morală şi legală, săvârşind fapte de o gravitate deosebită în legătură cu 
atribuţiile de serviciu; în concluzie, s-a susţinut că pedeapsa rezultantă aplicată nu este suficientă şi 
aptă să conducă la reeducarea inculpatului, pe cale de consecinţă solicită aplicarea unor pedepse într-
un cuantum mai ridicat având în vedere perseverenţa infracţională a inculpatului, modalitatea 
elaborată cu care a comis faptele, precum şi prejudiciul deosebit de ridicat. 
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În dezvoltarea motivelor de apel ale inculpatului [...] s-a arătat că acesta vizează doar latura 
penală a cauzei în sensul reindividualizării regimului de executare a pedepsei, precizându-se că în 
situaţia în care instanţa de control judiciar va respinge apelul formulat de inculpat, acesta va fi 
condamnat cu executare şi având în vedere sechestrul instituit pe locuinţa sa, soţia şi fetiţa în vârstă 
de 7 ani vor fi într-o situaţie nefavorabilă, aşadar nevoite să închirieze un imobil şi să-şi asigure traiul 
în lipsa unui sprijin real în gospodărie; s-a mai arătat că inculpatul a avut în faţa instanţei de fond o 
atitudine de recunoaştere şi regret a faptelor săvârşite, conştientizând gravitatea acestora şi 
necontestând probele administrate în faza de urmărire penală, nu a tergiversat ancheta, nu a încercat 
denaturarea adevărului sau a probelor şi, raportat la înscrisurile în circumstanţiere depuse la dosar, la 
poziţia procesuală a inculpatului, s-a solicitat stabilirea unor pedepse  a căror executare să fie în 
modalitatea prevăzută de art. 861 Cod penal, urmând ca la aplicarea legii penale mai favorabile 
potrivit art.5 cod penal să se aibă în vedere pedeapsa rezultantă şi nu neapărat limitele de pedepse. 

La termenul din data 14.05.2015, inculpatul [...] a precizat personal că nu doreşte să dea 
declaraţie în faţa instanţei de apel, uzând de dreptul la tăcere prev. de art.83 lit.a) cod procedură 
penală. 

În apel, la termenul din 14.05.2015 inculpatul a depus la dosar înscrisuri în circumstanţiere 
privind locul său de muncă actual.  

Examinând sentinţa apelată în raport de motivele de apel şi de actele şi lucrările dosarului, 
Curtea constată că apelul formulat în cauză de către inculpatul [...] nu este fondat, fiind fondat 
doar apelul Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie- Direcţia Naţională 
Anticorupţie - Serviciul Teritorial Constanţa sub aspectul încadrării juridice dată faptelor din 
perspectiva legii penale mai favorabile şi sub aspectul individualizării judiciare a pedepselor, 
pentru următoarele: 

Prima instanţă a reţinut corect starea de fapt şi a făcut o analiză temeinică a probelor 
administrate în cauză, reţinând vinovăţia inculpatului sub forma intenţiei directe.  

În acest sens, Curtea are în vedere mijloacele de probă administrate în cauză.  
Curtea mai reţine, în acelaşi sens, că la termenul de judecată din data de 14.10.2014 din faţa 

instanţei de fond inculpatul [...] a arătat că înţelege să beneficieze de dispoziţiile prev. de art.396 
alin.10 cod procedură penală, în sensul că a recunoscut în totalitate fapta astfel cum i s-a reţinut în 
sarcină prin actul de sesizare şi a solicitat ca judecata să se facă în baza probelor administrate în faza 
de urmărire penală. 

Curtea constată de altfel că motivele de apel invocate de către Parchetul de pe lângă Înalta 
Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia Naţională Anticorupţie- Serviciul Teritorial Constanţa şi de 
către inculpat nu vizează modalitatea de reţinere a stării de fapt de către prima instanţă ci doar 
individualizarea judiciară a pedepselor aplicate inculpatului şi individualizarea judiciară a modalităţii 
de executare a pedepsei rezultante. 

Curtea reţine că la data de 01.02.2014 au intrat în vigoare la data de 01.02.2014 noul cod 
penal şi noul cod de procedură penală, cauza urmând a fi examinată şi din perspectiva aplicării legii 
penale mai favorabile potrivit art.5 cod penal; pentru aceasta, Curtea va avea în vedere şi decizia 
Curţii Constituţionale nr.265/06.05.2014 (publicată în Monitorul Oficial al României, partea I 
nr.372/20.05.2014), decizie definitivă şi general obligatorie, 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. 

În ceea ce priveşte infracţiunile pentru care a fost trimis în judecată inculpatul [...], Curtea 
reţine următoarele: 
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- până la data de 01.02.2014 infracţiunea prev. de art. 181 alin.1 şi 3 din Legea nr.78/2000, astfel cum 
a fost modificată prin Legea nr.161/2003, era sancţionată cu închisoare de la 10 ani la 20 de ani şi 
interzicerea unor drepturi; 
- Legea nr.78/2010 în vigoare începând cu data de 01.02.2014, astfel cum a fost modificată prin 
art.79 din Legea nr.187/2012 de punere în aplicare a noului cod penal, sancţionează infracţiunea 
prev. de art. 181 alin.1 cu închisoare de la 2 ani la 7 ani şi interzicerea unor drepturi; 
- art. 181 alin.3 din Legea nr.78/2010 în vigoare începând cu data de 01.02.2014, astfel cum a fost 
modificată prin art.79 din Legea nr.187/2012, sancţionează fapta prev. la art. 181 alin.1 care a produs 
consecinţe deosebit de grave, însă prejudiciile produse prin cele 2 fapte care fac obiectul prezentului 
dosar (1.927.358 lei – pentru fapta din decembrie 2009, 1.507.696  - pentru fapta din martie 2012) nu 
depăşesc cuantumul de 2.000.000 lei pentru existenţa consecinţelor deosebit de grave astfel cum a 
fost reglementat de art.183 noul cod penal în vigoare din 01.02.2014; 
- în cauză nu se impunea reţinerea în favoarea inculpatului [...] a circumstanţei atenuante prev. de 
art.74 alin.2 C.p. din 1969 constând în lipsa antecedentelor penale (acest fapt încadrându-se de fapt în 
prev. art.74 alin.1 lit.a) cod penal 1969), conduita bună anterioară a inculpatului neimpunându-se a fi 
reţinută ca circumstanţă atenuantă judiciară având în vedere caracterul facultativ al acesteia raportat 
la modalitatea concretă de comitere a faptelor, la prejudiciile deosebit de ridicate (1.927.358 lei – 
pentru fapta din decembrie 2009, 1.507.696 - pentru fapta din martie 2012) şi la atitudinea procesuală 
a inculpatului din cursul urmării penale, respectiv faptul că după comiterea celei de-a doua fapte,  
inculpatul a încercat să i-a legătura cu învinuitul [...] şi să încerce rezolvarea situaţiei într-un alt mod 
decât cel al recunoaşterii vinovăţiei şi asumării consecinţelor faptelor, sugerându-i acestuia să se 
implice în rezolvarea problemei direct cu conducătorul Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi 
Pescuit Bucureşti; 
- faţă de aspectele expuse mai sus, se impune ca modalitatea de executare a pedepsei rezultante să fie 
în regim privativ de libertate, raportat la modalitatea concretă de comitere a faptei, la cuantumul 
ridicat al prejudiciilor şi la conduita procesuală a inculpatului, acesta neavând o conduită constant 
sinceră pe parcursul procesului penal. 

Prin urmare, examinând cauza din perspectiva aplicării legii penale mai favorabile potrivit 
art.5 cod penal, raportat şi la decizia Curţii Constituţionale nr.265/06.05.2014, Curtea constată că 
dispoziţiile penale mai favorabile sunt cele ulterioare datei de 01.02.2014, având în vedere limitele 
speciale de pedeapsă: 
-  prev. de art. 181 alin.1 din Legea nr.78/2010 în vigoare începând cu data de 01.02.2014, astfel cum 
a fost modificată prin art.79 din Legea nr.187/2012 de punere în aplicare a noului cod penal: 
închisoare de la 2 ani la 7 ani şi interzicerea unor drepturi; 
- prev. de art. 181 alin.1 şi 3 din Legea nr.78/2000, în forma în vigoare până la data de 01.02.2014: 
închisoare de la 10 ani la 20 de ani şi interzicerea unor drepturi.      

Aceleaşi considerente sunt valabile şi pentru forma tentativei acestei infracţiuni referitor la 
fapta din martie 2012, cu menţiunea că liumitele speciale se reduc la jumătate, potrivit art.33 alin.2 
noul cod penal, respectiv art.21 alin.2 cod penal 1969. 

În consecinţă, pentru aplicarea legii penale mai favorabile, Curtea va dispune, în baza 
art.386 cod procedură penală, schimbarea încadrării juridice dată faptelor reţinute inculpatului [...]: 
- din infracţiunea prev. de art. 31 alin. 2 cod penal 1969 rap. la art. 181 alin.1 şi 3 din Legea 

nr.78/2000 cu aplicarea art.74 alin.2 cod penal 1969, art.76 alin.1 lit.b) cod penal 1969 şi art.396 
alin.10 cod procedură penală în infracţiunea prev. de art.52 alin.3 Cod penal rap.la art. 181 alin.1 
din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art.396 alin.10 cod procedură penală şi art. 5 cod penal pentru 
fapta inculpatului [...] care, în luna decembrie 2009, a ataşat, la dosarul constituit ca urmare a 
Cererii de plată a avansului din data de 02.12.2009 formulate în cadrul Proiectului [...]– 
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„Modernizarea fermei vegetale prin înfiinţarea unei plantaţii de piersic în suprafaţă de 20 hectare, 
achiziţionarea de maşini şi utilaje agricole, reabilitarea şi modernizarea sistemului de irigaţii 
finanţate cu fonduri FEADR Măsura 121”, al cărui beneficiar este S.C. [...] S.R.L. Constanţa, 
înscrisul intitulat „Scrisoare de garanţie bancară nr. [...] din data de 02.12.2009”, aparent emisă de 
[...], în realitate contrafăcută, lucru ce a condus la ajutorul, dat cu intenţie, învinuitului [...] – 
reprezentant al S.C. [...] S.R.L. – în obţinerea de către acesta, fără vinovăţie, a avansului în 
cuantum de 1.927.358 RON de la Centrul Regional de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit 2  
Sud - Est Constanţa, avans obţinut pe nedrept din fonduri comunitare (FEADR) ca urmare a 
utilizării scrisorii de garanţie bancară contrafăcută; 

- din infracţiunea prev. de art. 31 alin. 2 cod penal 1969 rap. la art. 20 cod penal 1969 în ref. la art. 
181 alin.1 şi 3 şi art.184 din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art.74 alin.2 cod penal 1969, art.76 
alin.1 lit.c) cod penal 1969 şi art.396 alin.10 cod procedură penală în infracţiunea prev. de art.52 
alin.3 cod penal rap.la art.33 cod penal în ref. la art.181 alin.1 din Legea nr.78/2000 şi art.184 din 
Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art.396 alin.10 cod procedură penală şi art. 5 cod penal pentru fapta 
inculpatului [...] care, în luna martie 2012, a ataşat, la dosarul constituit ca urmare a Cererii de 
avans din data de 15.03.2012, formulate în cadrul Proiectului [...] – „Înfiinţarea unei plantaţii 
pomicole cu irigaţii prin picurare şi achiziţie de utilaje şi echipamente specializate în localitatea 
[...], Jud. Constanţa”, al cărui beneficiar este S.C. [...] S.R.L. Com. [...], Jud. Constanţa, înscrisul 
intitulat „Scrisoare de garanţie bancară nr. [...] din data de 15.03.2012”, aparent emisă de [...], însă, 
în realitate, contrafăcută, precum şi a Adresei nr. 4163/19.03.2012, aparent emisă tot de [...], prin 
care se confirmă autenticitatea şi valabilitatea scrisorii de garanţie bancare sus-menţionate, la 
rândul ei respectiva adresa fiind contrafăcută, acţiuni care au condus la ajutorul, dat cu intenţie, 
inculpatului [...] – reprezentant legal în cadrul proiectului al S.C. [...] S.R.L. – în tentativa de 
obţinere de către acesta, fără vinovăţie, a avansului în valoare de 1.507.696 RON, de la Centrul 
Regional de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit 2 Sud - Est Constanţa, avans care ar fi urmat 
a fi obţinut, pe nedrept, din fonduri comunitare (FEADR), în cazul în care înscrisurile false nu erau 
descoperite, tocmai ca urmare a utilizării celor două înscrisuri contrafăcute.  

 Acest aspect a fost pus în discuţia părţilor la instanţa de fond la termenul din data de 
04.11.2014 cu ocazia dezbaterilor şi face obiectul judecăţii în apel ca urmare a efectului devolutiv al 
apelurilor declarate în cauză, potrivit art.417 alin.1,2 cod procedură penală. 

La individualizarea judiciară a pedepselor pentru infracţiunile reţinute, Curtea va avea în 
vedere criteriile generale de individualizare prev. de art.74 cod penal, limitele speciale de pedeapsă, 
modalitatea concretă de comitere a faptelor, cuantumul prejudiciilor, faptul că inculpatul nu are 
antecedente penale şi a apelat la procedura de judecată simplificată în faţa instanţei de fond, astfel că 
va aplica inculpatului pedepse orientate către minimele speciale de pedeapsă pentru faptele reţinute, 
respectiv va aplica pedeapsa de 3 ani închisoare pentru fapta din decembrie 2009 şi pedeapsa de 2 ani 
închisoare pentru fapta din martie 2012 (în forma tentativei). 

Regimul sancţionator al concursului de infracţiuni este cel prev. de art.38 alin.1, art. 39 
alin.1 lit.b) cod penal (raportat la aplicarea globală a legii penale mai favorabile, raportat şi la decizia 
Curţii Constituţionale nr.265/06.05.2014, Curtea urmând să aplice inculpatului [...] pedeapsa 
principală cea mai grea de 3 ani închisoare, la care se va adăuga un spor de 8 luni închisoare 
(reprezentând o treime din cealaltă pedeapsă stabilită de 2 ani închisoare), în final inculpatul [...] 
executând pedeapsa de 3 ani şi 8 luni închisoare. 

Astfel cum s-a expus mai sus, în ceea ce priveşte individualizarea judiciară a modalităţii de 
executare a pedepsei, pedeapsa rezultantă va fi executată în regim de detenţie, raportat la modalitatea 
concretă de comitere a faptei, la cuantumul ridicat al prejudiciilor (1.927.358 lei – pentru fapta din 
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decembrie 2009, 1.507.696 - pentru fapta din martie 2012) şi la conduita procesuală a inculpatului, 
acesta neavând o conduită constant sinceră pe parcursul procesului 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. 
627 din data de 24.12.2014 pronunţată de Tribunalul Constanţa, în dosarul penal nr. 14481/212/2013; 
chiar dacă s-au reţinut dispoziţiile penale mai favorabile ca fiind cele prevăzute de Legea nr.78/2010 
în vigoare începând cu data de 01.02.2014, astfel cum a fost modificată prin art.79 din Legea 
nr.187/2012 de punere în aplicare a noului cod penal, apelul inculpatului apare ca nefondat ca urmare 
a înlăturării circumstanţei atenuante judiciare reţinută de instanţa de fond şi prin faptul că în final 
incuulpatul [...] va executa pedeapsa rezultantă de 3 ani şi 8 luni închisoare, deci într-un cuantum mai 
mare decât pedeapsa rezultantă de 3 ani închisoare stabilită de prima instanţă. 

În baza art.421 pct.2 lit.a) cod procedură penală, Curtea va admite apelul formulat de către 
Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia Naţională Anticorupţie - Serviciul 
Teritorial Constanţa împotriva sentinţei penale nr. 627 din data de 24.12.2014 pronunţată de 
Tribunalul Constanţa, în dosarul penal nr. 14481/212/2013, va desfiinţa sentinţa apelată şi, 
rejudecând, în baza art.386 cod procedură penală, Curtea va schimba încadrarea juridică dată faptelor 
reţinute inculpatului [...]: 
- din infracţiunea prev. de art. 31 alin. 2 cod penal 1969 rap. la art. 181 alin.1 şi 3 din Legea 

nr.78/2000 cu aplicarea art.74 alin.2 cod penal 1969, art.76 alin.1 lit.b) cod penal 1969 şi art.396 
alin.10 cod procedură penală în infracţiunea prev. de art.52 alin.3 Cod penal rap.la art. 181 alin.1 
din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art.396 alin.10 cod procedură penală şi art. 5 cod penal 

- din infracţiunea prev. de art. 31 alin. 2 cod penal 1969 rap. la art. 20 cod penal 1969 în ref. la art. 
181 alin.1 şi 3 şi art.184 din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art.74 alin.2 cod penal 1969, art.76 
alin.1 lit.c) cod penal 1969 şi art.396 alin.10 cod procedură penală în infracţiunea prev. de art.52 
alin.3 cod penal rap.la art.33 cod penal în ref. la art.181 alin.1 din Legea nr.78/2000 şi art.184 din 
Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art.396 alin.10 cod procedură penală şi art. 5 cod penal. 

   I. În consecinţă, în baza art.52 alin.3 Cod penal rap.la art. 181 alin.1 din Legea nr. 78/2000 
cu aplicarea art.396 alin.10 cod procedură penală şi art. 5 cod penal, Curtea va condamna pe 
inculpatul [...] la pedeapsa de 3 ani închisoare. 

În baza art.67 alin.1,2 cod penal, se va aplica inculpatului [...] pedeapsa complementară a 
interzicerii drepturilor prev. de art.66 alin.1 lit.a), b), g) (funcţie în cadrul unui Birou Implementare 
Program SAPARD, având în vedere că s-a folosit de această funcţie la comiterea infracţiunii), k) cod 
penal pe o perioadă de 3 ani după executarea pedepsei principale. 

În baza art.65 alin.1 cod penal, se va aplica inculpatului [...] pedeapsa accesorie a 
interzicerii drepturilor prev. de art.66 alin.1 lit.a), b), g) (funcţie în cadrul unui Birou Implementare 
Program SAPARD, având în vedere că s-a folosit de această funcţie la comiterea infracţiunii), k) cod 
penal. 

II. În baza art.52 alin.3 cod penal rap.la art.33 cod penal în ref. la art.181 alin.1 din Legea 
nr.78/2000 şi art.184 din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art.396 alin.10 cod procedură penală şi art. 5 
cod penal, Curtea va condamna pe inculpatul [...] la pedeapsa de 2 ani închisoare.  

În baza art.67 alin.1,2 cod penal, se va aplica inculpatului [...] pedeapsa complementară a 
interzicerii drepturilor prev. de art.66 alin.1 lit.a), b), g) (funcţie în cadrul unui Birou Implementare 
Program SAPARD, având în vedere că s-a folosit de această funcţie la comiterea infracţiunii), k) cod 
penal pe o perioadă de 2 ani după executarea pedepsei principale. 

În baza art.65 alin.1 cod penal, se va aplica inculpatului [...] pedeapsa accesorie a 
interzicerii drepturilor prev. de art.66 alin.1 lit.a), b), g) (funcţie în cadrul unui Birou Implementare 
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Program SAPARD, având în vedere că s-a folosit de această funcţie la comiterea infracţiunii), k) cod 
penal. 

În baza art.38 alin.1, art.39 alin.1 lit.b) cod penal, Curtea va aplica inculpatului [...] 
pedeapsa principală cea mai grea de 3 ani închisoare, la care se va adăuga un spor de 8 luni 
închisoare (reprezentând o treime din cealaltă pedeapsă stabilită de 2 ani închisoare), în final 
inculpatul [...] executând pedeapsa de 3 ani şi 8 luni închisoare. 

Pedeapsa de 3 ani şi 8 luni închisoare aplicată inculpatului [...] se va executa în regim de 
detenţie, potrivit art.60 cod penal. 

În baza art.45 alin.3 lit.a) cod penal, se va aplica inculpatului [...] pedeapsa complementară 
cea mai grea constând în interzicerea drepturilor prev. de art.66 alin.1 lit.a), b), g) (funcţie în cadrul 
unui Birou Implementare Program SAPARD), k) cod penal pe o perioadă de 3 ani după executarea 
pedepsei principale. 

În baza art.45 alin.5 cod penal cu referire la art.45 alin.3 lit.a) cod penal, se va aplica 
inculpatului [...] pedeapsa accesorie cea mai grea constând în interzicerea drepturilor prev. de art.66 
alin.1 lit.a), b), g) (funcţie în cadrul unui Birou Implementare Program SAPARD), k) cod penal. 

    Curtea va menţine restul dispoziţiilor sentinţei apelate în măsura în care nu contravin 
prezentei decizii. 

    În baza art.275 alin.2,3 cod procedură penală, inculpatul [...] va fi obligat la 500 lei 
cheltuieli judiciare către stat, restul cheltuielilor judiciare avansate de către stat în apel rămânând în 
sarcina acestuia. 

Decizia penală nr. 11/P/19.05.2015 
Judecător redactor Dan Iulian Năstase 

 
8. Operațiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice. Schimbare 

încadrare juridică a faptelor. Vinovăția inculpaților sub forma intenției directe. 
Recunoașterea în totalitate de către inculpați a faptelor comise. 
 

Prin decizia nr. 15/14.10.2013 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie s-a admis recursul în interesul 
legii şi s-a stabilit că montarea la bancomat a dispozitivelor autonome de citire a benzii magnetice a cardului 
autentic şi a codului PIN aferent acestuia (skimmere, minivideocamere sau dispozitive tip tastatură falsă) 
constituie infracţiunea prevăzută de art. 46 alin. (2) din Legea nr. 161/2003, actualul art.365 alin.2 Cod penal 
care incriminează operaţiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice.  

Întrucât subiectul pasiv al infracţiunii este deţinătorul sistemului informatic şi nu persoana fizică 
deţinătoare a cardului bancar iar cei doi inculpaţi au acţionat în baza unei rezoluţii infracţionale unice 
(având în vedere intervalul de timp şi modalitatea în care au acţionat), săvârşind mai multe acte materiale 
împotriva aceluiaşi subiect pasiv, în cauză se impune reţinerea dispoziţiilor art.35 alin.1 Cod penal: 
„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”.   

Raportat la gravitatea infracţiunilor săvârşite de inculpaţi, de multitudinea actelor materiale 
săvârşite, de perioada în care aceştia au acţionat şi de scopul urmărit, se constată că instanţa de fond în mod 
întemeiat a majorat maximul special al infracţiunii prev. de art.365 alin.2 cu 3 ani (potrivit art.36 alin.1 Cod 
penal care prevede că infracţiunea continuată se sancţionează cu pedeapsa prevăzută de lege pentru 
infracţiunea săvârşită, al cărei maxim special  se poate majora  cu cel mult 3 ani în cazul pedepsei închisorii), 
în dauna instituţiilor de credit). 

 
Art.83 lit.a) cod procedură penală 

Art. 16 alin.(3) lit. a) cod penal 
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Art.396 alin.10 cod procedură penală 
Art. 365 alin. 2 C.P., cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal. 

Art. 46 alin. (2) din Legea nr. 161/2003 (actualul art.365 alin.2 Cod penal) 
Decizia ICCJ nr. 15/14.10.2013 

 
Instanța constată că prin sentinţa penală nr. 254 din data de 17.07.2015 pronunţată de 

Tribunalul Constanţa, în dosarul nr. 3188/118/2015, s-a hotărât: 
„În baza art.386 alin.1 Cod.proc.pen. 

 Admite, ca fondate, cererile de schimbare a încadrării juridice formulate de inculpaţii [...] şi 
[...]. 
 Schimbă încadrarea juridică pentru inculpatul [...], alias [...] din infracţiunile de: 

 - deţinerea de instrumente în vederea falsificării de valori, prev. de  art. 314 alin.2 din 
Cod penal şi operaţiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice, prev. de art. 365 alin. 2 
Cod penal, ambele cu aplic. art. 38 alin.2 Cod penal; 

….. 
- deţinerea de instrumente în vederea falsificării de valori, prev. de  art. 314 alin.2 din 

Cod penal şi operaţiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice, prev. de art. 365 alin. 2 
Cod penal, ambele cu aplic. art. 38 alin.2 Cod penal, toate cu aplic.art.38 alin.1 Cod penal, în 
infracţiunile de: 

- operaţiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice, prev. de art.365 alin.2 Cod 
penal  cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal;  

… 
- operaţiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice, prev. de art.365 alin.2 Cod 

penal  cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal toate cu aplicarea art.38 alin.1 Cod penal. 
Schimbă încadrarea juridică pentru inculpatul [...], alias [...], din infracţiunile de: 
- deţinerea de instrumente în vederea falsificării de valori, prev. de  art. 314 alin.2 din 

Cod penal şi operaţiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice, prev. de art. 365 alin. 2 
Cod penal, ambele cu aplic. art. 38 alin.2 Cod penal; 

… 
- deţinerea de instrumente în vederea falsificării de valori, prev. de  art. 314 alin.2 din 

Cod penal şi operaţiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice, prev. de art. 365 alin. 2 
Cod penal, ambele cu aplic. art. 38 alin.2 Cod penal toate cu aplic.art.38 alin.1 Cod penal în 
infracţiunile de: 

- operaţiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice, prev. de art.365 alin.2 Cod 
penal  cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal;  

… 
- operaţiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice, prev. de art.365 alin.2 Cod 

penal  cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal toate cu aplicarea art.38 alin.1 Cod penal toate cu 
aplicarea art.38 alin.1 Cod penal. 

 
În baza art.365 alin.2 Cod penal cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal şi art.36 alin.1 Cod 

penal în referire la art.396 alin.10 Cod.proc.pen., pentru săvârşirea infracţiunii de operaţiuni 
ilegale cu dispozitive sau programe informatice: 

Condamnă pe inculpatul [...], alias [...], la pedeapsa de 3 (trei) ani şi 4 luni închisoare. 
În baza art.365 alin.2 Cod penal cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal şi art.36 alin.1 Cod 

penal în referire la art.396 alin.10 Cod proc. pen., pentru săvârşirea infracţiunii de operaţiuni 
ilegale cu dispozitive sau programe informatice: 

Condamnă pe inculpatul [...], alias [...], la pedeapsa de 3 (trei) ani şi 4 luni închisoare. 
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În baza art.365 alin.2 Cod penal cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal în referire la art.396 
alin.10 Cod.proc.pen., pentru săvârşirea infracţiunii de operaţiuni ilegale cu dispozitive sau 
programe informatice: 

Condamnă pe inculpatul [...], alias [...], la pedeapsa de 1 (unu) an şi 4 luni închisoare. 
În baza art.39 alin.1 lit.b Cod penal: 
Contopeşte pedepsele de mai sus în pedeapsa cea mai grea de 3 (trei) ani şi 4 (patru) luni 

închisoare la care se adaugă un spor de 1 (unu) an, 6 (şase) luni şi 15 (cincisprezece) zile 
închisoare; în final inculpatul [...], alias [...], execută pedeapsa de 4 (patru) ani, 10 (zece) luni şi 
15 (cincisprezece) zile închisoare. 

În baza art.65 Cod penal: 
 Interzice inculpatului [...], alias [...], exerciţiul drepturilor prev. de art.66 alin.1 lit.a şi b Cod 
penal. 
 În baza art.404 alin.4 lit.b Cod.proc.pen. rap. la art.399 alin.1 Cod.proc.pen.: 
 Menţine măsura arestării preventive luată faţă de inculpatul [...], alias [...]. 
 În baza art.404 alin.4 lit.a Cod.proc.pen. şi art.72 alin.1 Cod penal: 
 Deduce din pedeapsa aplicată inculpatului [...], alias [...], perioada reţinerii şi arestării 
preventive, cu începere de la data de 15.02.2015 la zi. 
 

În baza art.365 alin.2 Cod penal cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal şi art.36 alin.1 Cod 
penal în referire la art.396 alin.10 Cod proc. pen., pentru săvârşirea infracţiunii de operaţiuni 
ilegale cu dispozitive sau programe informatice: 

Condamnă pe inculpatul [...], alias [...], la pedeapsa de 3 (trei) ani şi 4 luni închisoare. 
În baza art.365 alin.2 Cod penal cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal şi art.36 alin.1 Cod 

penal în referire la art.396 alin.10 Cod.proc.pen., pentru săvârşirea infracţiunii de operaţiuni 
ilegale cu dispozitive sau programe informatice: 

Condamnă pe inculpatul [...], alias [...], la pedeapsa de 3 (trei) ani şi 4 luni închisoare. 
În baza art.365 alin.2 Cod penal  cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal în referire la art.396 

alin.10 Cod.proc.pen., pentru săvârşirea infracţiunii de operaţiuni ilegale cu dispozitive sau 
programe informatice: 

Condamnă pe inculpatul [...], alias [...], la pedeapsa de 1 (unu) an şi 4 luni închisoare. 
În baza art.39 alin.1 lit.b Cod penal: 
Contopeşte pedepsele de mai sus în pedeapsa cea mai grea de 3 (trei) ani şi 4 (patru) luni 

închisoare la care se adaugă un spor de 1 (unu) an, 6 (şase) luni şi 15 (cincisprezece) zile 
închisoare; în final inculpatul [...], alias [...], execută pedeapsa de 4 (patru) ani, 10 (zece) luni şi 
15 (cincisprezece) zile închisoare. 

În baza art.65 Cod penal: 
 Interzice inculpatului [...], alias [...], exerciţiul drepturilor prev. de art.66 alin.1 lit.a şi b Cod 
penal. 
 În baza art.404 alin.4 lit.b Cod.proc.pen. rap. la art.399 alin.1 Cod.proc.pen.: 
 Menţine măsura arestării preventive luată faţă de inculpatul [...], alias [...]. 
 În baza art.404 alin.4 lit.a Cod.proc.pen. şi art.72 alin.1 Cod penal: 
 Deduce din pedeapsa aplicată inculpatului [...], alias [...], perioada reţinerii şi arestării 
preventive, cu începere de la data de 15.02.2015 la zi. 
 
 În baza art.112 alin.1 lit.b Cod penal: 
 Dispune confiscarea dispozitivelor artizanale descoperite şi ridicate de organele de poliţie la 
data de 14.02.2015 de la ATM-ul [...], situat la Agenţia [...] din Mun.Constanţa, aparţinând [...] 
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Bank S.A., ATM-ul nr.[...], situat la Agenţia [...], ATM-ul nr…., aflat la Agenţia [...] şi ATM-ul 
nr.[...] situat la Agenţia [...], toate din Municipiul Constanţa şi aparţinând Băncii [...] S.A., 
depuse la Camera de Corpuri Delicte din cadrul I.P.J. Constanţa, cu dovada seria CT nr.[...] din 
07.05.2015.  

Dispune confiscarea dispozitivului tip „skimmer” predat organelor de poliţie judiciară la 
data de 19.02.2015 de reprezentanţii [...] Bank S.A., Agenţia [...] din Mun.Constanţa, care a fost 
găsit la data de 08.02.2015 de o persoană care utiliza bancomatul şi înmânat, la data de 
09.02.2015, angajaţilor societăţii [...] ce asigurau mentenanţa şi alimentarea ATM-ului.  

Dispune confiscarea dispozitivului tip “skimmer” ce a fost găsit de o persoană care 
utiliza bancomatul şi la data de 02.09.2014  l-a predat reprezentaţilor Băncii [...] S.A., Agenţia 
[...], depus la Camera de Corpuri Delicte din cadrul I.P.J. Constanţa, cu dovada seria  CT nr. [...] 
din 08.05.2015. 

Dispune confiscarea cardului nr.[...], de culoare predominant portocalie, cu faţă grafică 
reprezentând un vârtej,  pe avers în colţul din stânga sus conţinând grupul de litere „[...]” şi 
cardului bancar de culoare predominant albastră cu faţă grafică reprezentând un cărucior de 
cumpărături, ce conţine pe avers cuvântul [...], iar în urma citirii benzii magnetice s-a constatat 
că are nr.[...], aflate la dosar într-un plic sigilat cu sigiliul nr.[...] al Serviciului Teritorial 
Constanţa din cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi 
Terorism.  

În baza art.272 Cod.proc.pen. 
Suma de 1200 lei reprezentând onorariul de avocat din oficiu, pentru faza de urmărire 

penală, în favoarea avocat [...], se avansează din fondurile M.J. către Baroul Constanţa. 
În baza art.274 alin.1 Cod.proc.pen. 
Obligă inculpaţii [...], alias [...] şi [...], alias [...] la plata sumei de câte 2600 lei fiecare, cu 

titlu de cheltuieli judiciare în folosul statului.” 
Pentru a se pronunţa astfel, instanţa de fond a reţinut următoarele: 
1. La data de 12.07.2014, inculpatul [...] s-a deplasat la ATM-ul [...], situat la Agenţia 

[...], [...], Jud.Constanţa, aparţinând [...] Bank S.A., unde a montat dispozitivele artizanale de 
copiere a datelor de pe banda magnetică a cardurilor şi de filmare a codurilor PIN. Acesta a 
verificat dacă dispozitivul tip “gură de bancomat”, denumit şi “skimmer” funcţionează cu cardul 
pointer [...]. 

2. La data de 12.07.2014, în intervalul ora 17:05:45 – 17:06.13, inculpatului [...] a venit 
la ATM-ul nr.[...], situat la Agenţia [...] din Mun.Constanţa, str.[...], aparţinând Băncii [...] S.A., 
unde a montat dispozitivul denumit “skimmer”, a introdus un card bancar, pentru a verifica dacă 
acesta funcţionează, după care s-a îndepărtat. La scurt timp, în intervalul ora 17:08:16 – 
17:10:24 la ATM a venit inculpatul [...] care a montat dispozitivul pentru filmarea codurilor 
PIN. Ulterior, în intervalele orare 22:23:01 – 22:23:56 şi 22:29:30 – 22:30:36, la bancomat a 
venit inculpatul [...] şi a ridicat dispozitivele artizanale. 

3. La data de 18.07.2014, inculpatul [...] s-a deplasat la la ATM-ul [...], situat la Agenţia 
[...] din Mun.Constanţa, [...], aparţinând [...] Bank S.A., unde a montat dispozitivele artizanale 
de copiere a datelor de pe banda magnetică a cardurilor şi de filmare a codurilor PIN. La orele 
16:31, 17:52 şi 21:39 acesta a verificat dacă dispozitivul denumit “skimmer” funcţionează cu 
cardurile pointer [...] şi [...]. Ulterior, în jurul orei 21:54:01 inculpatul a revenit la bancomat şi a 
ridicat dispozitivele. 

4. La data de 19.07.2014, în jurul orei 14:38:31, inculpatul [...] a venit la ATM-ul [...], 
situat la Agenţia [...],  [...], Jud.Constanţa, aparţinând  [...] Bank S.A., unde a montat dispozitivul 
denumit “skimmer”. În acest timp, inculpatul [...] a stat în apropiere şi a împiedicat ca 
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persoanele care mai erau prezente în faţa bancomatului să vadă operaţiunile ilicite desfăşurate de 
celălalt inculpat. În jurul orei 14:40:07, inculpatul [...] a plecat de lângă ATM şi locul lui este 
luat de inculpatul [...], care a montat dispozitivul pentru filmarea codurilor PIN, timp în care 
celălalt a rămas în apropiere pentru ca celelalte persoane să nu observe activitatea infracţională. 
În jurul orei 14:38:32, inculpatul [...] a venit din nou la ATM şi a verificat funcţionalitatea 
dispozitivului “skimmer” cu cardul pointer [...]. 

5.  La data de 22.07.2014, inculpatul [...] s-a deplasat la ATM-ul [...], situat la Agenţia 
[...] din Mun.Constanţa, [...], aparţinând [...] Bank S.A., unde a montat dispozitivele artizanale 
de copiere a datelor de pe banda magnetică a cardurilor şi de filmare a codurilor PIN. Acesta a 
verificat dacă dispozitivul tip “skimmer” funcţionează cu cardul pointer [...]. 

6. La data de 15.08.2014, inculpatul [...] s-a deplasat la ATM-ul [...], situat la  Sucursala 
Constanţa, [...], aparţinând [...] Bank S.A., unde a montat dispozitivele artizanale de copiere a 
datelor de pe banda magnetică a cardurilor şi de filmare a codurilor PIN, în timp ce [...] a stat în 
apropiere, asigurându-i paza, împiedicând celelalte persoane prezente să vadă activităţile 
infracţionale. Inculpatul [...] a verificat dacă dispozitivul tip “skimmer” funcţionează cu cardul 
pointer [...], după care a plecat împreună cu [...]. Ulterior, cei doi inculpaţi au revenit la ATM şi 
inculpatul [...] a verificat dispozitivele, timp în care celălalt l-a aşteptat în apropiere. 

7. La data de 30.08.2014, inculpatul [...] a mers la ATM-ul [...], situat la Sucursala 
Constanţa, [...], aparţinând [...] Bank S.A. şi a montat dispozitivele artizanale de copiere a 
datelor de pe banda magnetică a cardurilor şi de filmare a codurilor PIN. Acesta a verificat dacă 
dispozitivul tip “skimmer” funcţionează cu cardul pointer [...]. 

8. La data de 30.08.2014, inculpaţii [...] şi [...] s-au deplasat la ATM-ul [...], situat la 
Agenţia [...] din Mun.Constanţa, [...], aparţinând  [...] Bank S.A., unde, pe rând, au montat 
dispozitivele artizanale de copiere a datelor de pe banda magnetică a cardurilor şi de filmare a 
codurilor PIN, iar [...] a verificat funcţionalitatea dispozitivului tip “skimmer” cu cardul pointer 
[...]. În timpul cât unul din inculpaţi monta dispozitivul, celălalt a rămas în apropiere verificând 
să nu fie descoperiţi. 

9. La data de 30.08.2014, inculpatul [...] s-a deplasat la ATM-ul [...], situat la Agenţia 
[...] din Mun.Constanţa, [...], aparţinând Băncii [...] S.A., unde a montat dispozitivul artizanal 
pentru filmarea codurilor PIN, la scurt timp venind lângă el şi inculpatul [...], care s-a uitat în jur 
să nu fie descoperiţi. Inculpatul [...] l-a lăsat apoi pe inculpatul [...], care a montat dispozitivul 
tip “skimmer”, l-a verificat cu un card dacă funcţionează după care amândoi au părăsit zona. 
Ulterior, au revenit de mai multe ori la bancomat şi au verificat dacă dispozitivele mai sunt 
montate, precum şi dacă skimmer-ul funcţionează. La un moment dat, după lăsarea nopţii, cei 
doi inculpaţi au venit din nou la ATM, pentru a ridica dispozitivele, însă nu l-au mai găsit pe cel 
tip “skimmer”, astfel că inculpatul [...] a ridicat doar bagheta pentru filmarea codurilor PIN. 

Trebuie precizat faptul că dispozitivul tip “skimmer” a fost găsit de o persoană care 
utiliza bancomatul şi la data de 02.09.2014 l-a predat reprezentaţilor Băncii [...] S.A., Agenţia 
[...], cărora le-a spus că în data de 30.08.2014, în timp ce dorea să efectueze o operaţiune de 
retragere de numerar de la bancomat, de pe fanta de introducere a cardului s-a desprins 
respectivul dispozitiv, pe care l-a luat, aspecte ce rezultă din adresa nr.365/02.09.2014 a acestei 
unităţi bancare. Prin aceeaşi adresă banca a pus la dispoziţia organelor judiciare dispozitivul tip 
“skimmer”, precum şi înregistrările video din data de 30.08.2014 cu persoanele care l-au montat 
împreună cu cel pentru filmarea codurilor PIN. 

În cauză, prin ordonanţa din 28.10.2014 s-a dispus efectuarea unei constatări de către 
specialiştii din cadrul Institutului pentru Tehnologii Avansate Bucureşti, care au stabilit că din 
punct de vedere al aspectului, dispozitivul prezintă asemănări cu fanta de introducere a unui card 
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într-un ATM şi are o fantă ale cărei dimensiuni permit trecerea unui card bancar. Aşa cum s-a 
stabilit prin raportul de constatare nr. 366217/16.12.2014 al instituţiei mai sus menţionate, 
dispozitivul avea pe partea din spate un montaj electronic cu mai multe componente. În urma 
analizării acestora, specialiştii au stabilit că dispozitivul tip “skimmer” este destinat copierii şi 
stocării datelor pentru falsificarea instrumentelor de plată electronică, fiind posibil să constituie 
parte componentă a unui ansamblu mai complex, ce include şi camera video destinată filmării 
codurilor PIN. 

10. La data de 02.11.2014, inculpatul [...] s-a deplasat la ATM-ul [...], situat la Sucursala 
Constanţa, [...], aparţinând  [...] Bank S.A., unde a montat dispozitivele artizanale de copiere a 
datelor de pe banda magnetică a cardurilor şi de filmare a codurilor PIN, verificând 
funcţionalitatea dispozitivului tip “skimmer” cu cardul pointer [...]. 

11. La data de 02.11.2014, inculpatul [...] s-a deplasat la ATM-ul [...], situat la Agenţia 
[...] din Mun.Constanţa, [...], aparţinând [...] Bank S.A., unde a montat dispozitivul tip 
“skimmer”, după care s-a îndepărtat, imediat locul său fiind luat de inculpatul [...], care a montat 
dispozitivul pentru filmarea codurilor PIN. După montarea skimmer-ului, cei doi inculpaţi au 
verificat, pe rând, dacă acesta funcţionează cu cardurile pointer [...] şi [...].  

12. La data de 29.11.2014, inculpatul [...] s-a deplasat la ATM-ul [...], situat la Agenţia 
[...] din Mun.Constanţa, [...], aparţinând [...] Bank S.A., unde a montat dispozitivul tip 
“skimmer”, după care s-a îndepărtat, imediat locul său fiind luat de inculpatul [...], care a montat 
dispozitivul pentru filmarea codurilor PIN. După montarea skimmer-ului, cei doi inculpaţi au 
verificat, pe rând, dacă acesta funcţionează cu cardurile pointer [...] şi [...]. 

13. La data de 06.12.2014, inculpatul [...] s-a deplasat la ATM-ul nr.[...], situat la 
Agenţia [...] din Mun.Constanţa, aparţinând  Băncii [...] S.A., unde a montat dispozitivul tip 
“skimmer” şi a scos din portofel un card cu care a verificat dacă dispozitivul funcţionează. Locul 
său a fost luat de inculpatul [...], care a montat dispozitivul pentru filmarea codurilor PIN, timp 
în care [...] a rămas lângă el. Ulterior, inculpatul [...] a venit din nou la bancomat, a scos din 
portofel un card şi a verificat dacă dispozitivul tip “skimmer” funcţionează. 

14. La data de 28.12.2014, inculpatul [...] s-a deplasat la ATM-ul nr.[...], situat la 
Agenţia [...] din Mun.Constanţa, aparţinând Băncii [...] S.A., unde a montat dispozitivul tip 
“skimmer” şi a scos din portofel un card cu care a verificat dacă dispozitivul funcţionează. Locul 
său a fost luat de inculpatul [...], care a montat dispozitivul pentru filmarea codurilor PIN, timp 
în care [...] a rămas lângă el. 

15. La data de 28.12.2014, inculpaţii [...] şi [...] s-au deplasat la ATM-ul nr.[...], situat la 
Agenţia [...] din Mun.Constanţa, aparţinând  Băncii [...] S.A., unde au montat dispozitivele 
artizanale de copiere a datelor de pe banda magnetică a cardurilor şi de filmare a codurilor PIN. 

16. La data de 11.01.2015, inculpatul [...] s-a deplasat la ATM-ul [...], situat la Agenţia 
[...] din Mun.Constanţa, [...], aparţinând  [...] Bank S.A., unde a montat dispozitivul tip 
“skimmer” şi a scos din portofel un card cu care a verificat dacă dispozitivul funcţionează. Locul 
său a fost luat de inculpatul [...], care a montat dispozitivul pentru filmarea codurilor PIN, timp 
în care [...] a rămas lângă el. Cei doi inculpaţi au verificat, pe rând, dacă “skimmer-ul” 
funcţionează cu cardurile pointer [...] şi [...]. Ulterior, inculpatul [...] a venit şi a ridicat 
dispozitivele artizanale. 

17. La data de 16.01.2015, inculpaţii [...] şi [...] s-au deplasat la ATM-ul [...], situat la 
Agenţia [...] din Mun.Constanţa, aparţinând Băncii [...] S.A., unde au montat dispozitivele 
artizanale de copiere a datelor de pe banda magnetică a cardurilor şi de filmare a codurilor PIN. 
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18. La data de 16.01.2015, inculpaţii [...] şi [...] s-au deplasat la ATM-ul nr.[...], situat la 
Agenţia [...] din Mun.Constanţa, aparţinând  Băncii [...] S.A., unde au montat dispozitivele 
artizanale de copiere a datelor de pe banda magnetică a cardurilor şi de filmare a codurilor PIN. 

19. La data de 17.01.2015, inculpaţii [...] şi [...] s-au deplasat la ATM-ul nr.[...], situat la 
Agenţia [...] din Mun.Constanţa, aparţinând  Băncii [...] S.A., unde au montat dispozitivele 
artizanale de copiere a datelor de pe banda magnetică a cardurilor şi de filmare a codurilor PIN. 

20. La data de 17.01.2015, inculpatul [...] s-a deplasat la ATM-ul nr.[...], situat la 
Agenţia [...] din Mun.Constanţa, aparţinând Băncii [...] S.A., unde a montat dispozitivul 
artizanal pentru filmarea codurilor PIN, timp în care inculpatul [...] se uita în jur să nu fie 
descoperiţi. Inculpatul [...] l-a lăsat apoi pe inculpatul [...], care a montat dispozitivul tip 
“skimmer”,  după care împreună pleacă de la bancomat. 

21. La data de 17.01.2015, la ATM-ul [...], situat la Agenţia [...] din Mun.Constanţa, [...], 
aparţinând [...] Bank S.A. vin inculpaţii [...] şi [...]. Primul montează dispozitivul pentru filmarea 
codurilor PIN, timp în care cel de-al doilea stă în spatele lui. Apoi la ATM trece inculpatul [...] 
şi montează dispozitivul denumit skimmer, timp în care celălalt se uită în jur pentru a nu fi 
descoperiţi. Cei doi inculpaţi au verificat dacă skimmer-ul funcţionează cu cardul pointer [...], 
după care au plecat. Ulterior, inculpaţii vin din nou la ATM, de unde [...] a ridicat dispozitivele 
artizanale. 

22. La data de 24.01.2015, inculpatul [...] s-a deplasat la ATM-ul [...], situat la Agenţia 
[...] din Mun.Constanţa, [...], aparţinând  [...] Bank S.A., unde a montat dispozitivul pentru 
filmarea codurilor PIN, timp în care [...] a stat în apropiere şi a privit împrejurimile pentru a nu fi 
descoperiţi.  La bancomat a trecut [...], care a montat dispozitivul tip “skimmer”, celălalt 
inculpat rămânând lângă el. Inculpatul [...] a verificat dacă acest dispozitiv funcţionează cu 
cardul pointer [...]. 

23. La data de 24.01.2015, inculpatul [...] s-a deplasat la ATM-ul nr.[...], situat la 
Agenţia [...] din Mun.Constanţa, aparţinând Băncii [...] S.A., unde a montat dispozitivul pentru 
filmarea codurilor PIN, timp în care [...] a stat în apropiere şi a privit împrejurimile pentru a nu fi 
descoperiţi. La bancomat a trecut [...], care a montat dispozitivul tip “skimmer”, celălalt inculpat 
rămânând lângă el, după care amândoi au plecat. 

24. La data de 24.01.2015, inculpatul [...] s-a deplasat la ATM-ul nr.[...], situat la 
Agenţia [...] din Mun.Constanţa, aparţinând Băncii [...] S.A., unde a montat dispozitivul pentru 
filmarea codurilor PIN, timp în care [...] a stat în apropiere şi a privit împrejurimile pentru a nu fi 
descoperiţi. La bancomat a trecut [...], care a montat dispozitivul tip “skimmer”, celălalt inculpat 
rămânând lângă el, după care amândoi au plecat. La scurt timp inculpatul [...] s-a întors la ATM 
şi a apăsat pe dispozitive pentru a le fixa cât mai bine. 

25. La data de 08.02.2015, inculpatul [...] a venit la  ATM-ul nr.[...], situat la Agenţia  
[...] din Mun.Constanţa, aparţinând Băncii [...] S.A. şi a montat dispozitivele artizanale de 
copiere a datelor de pe banda magnetică a cardurilor şi de filmare a codurilor PIN.  

26. La data de 08.02.2015, inculpatul [...] a mers la ATM-ul [...], situat la Agenţia [...] 
din Mun.Constanţa, [...], aparţinând [...] Bank S.A. şi montat dispozitivele artizanale de copiere 
a datelor de pe banda magnetică a cardurilor şi de filmare a codurilor PIN, după care revine şi 
verifică cu un card funcţionalitatea dispozitivului tip skimmer. 

Trebuie precizat faptul că la data de 19.02.2015, dispozitivul tip skimmer a fost predat de 
reprezentantul [...] Bank S.A. – Agenţia [...] organelor de poliţie din cadrul Brigăzii de 
Combatere a Criminalităţii Organizate Constanţa, întrucât la data de 09.02.2014 o persoană l-a 
predat angajaţilor societăţii [...] care se ocupau cu mentenanţa ATM-ului. 
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Prin ordonanţa din 07.04.2015 s-a dispus efectuarea unei constatări de către specialiştii 
din cadrul Institutului pentru Tehnologii Avansate Bucureşti asupra dispozitivului tip skimmer 
predat organelor de poliţie judiciară de  reprezentantul [...] Bank S.A., Agenţia [...] din 
Mun.Constanţa. 

Din raportul nr.354120/07.05.2015 al Institutului pentru Tehnologii Avansate Bucureşti 
rezultă că dispozitivul reprezintă o piesă mecanică realizată în mod artizanal, având aplicat un 
montaj electronic. Acesta prezintă asemănări din punct de vedere al aspectului, cu fanta de 
introducere a unui card într-un aparat de tip ATM. Din punct de vedere constructiv, dispozitivul 
din material plastic având culoarea gri a fost realizat în mod artizanal şi prezintă în zona centrală 
o fantă ale cărei dimensiuni permit tranzitatea unui card bancar. 

Pe partea din spate s-a constatat prezenţa unui montaj electronic cu următoarele 
componente: un acumulator, un conector cu două contacte, un microcomutator şi o placă de 
circuit imprimat conţinând mai multe componente electronice. 

De asemenea, s-a stabilit că piesa ce imită fanta de bancomat are aplicat pe una din laturi, 
în interiorul fantei, la o distanţă de aproximativ 10 mm. de extremitate, un cap magnetic destinat 
citirii benzii magnetice a unui card. Modul de amplasare a capului magnetic permite citirea cele 
de-a doua piste a benzii magnetice a unui card, acesta din urmă conţinând date de tip bancar. 

Ţinând seama de faptul că dimensiunile dispozitivului permit tranzitarea unui card 
bancar prin fanta din zona centrală şi având în vedere aspectul asemănător cu cel al fantei de 
introducere a cardului în bancomat, dar şi de prezenţa unui cap magnetic şi a unui circuit integrat 
dedicat pentru memorarea datelor achiziţionate, dispozitivul supus constatării face parte dintr-un 
ansamblu destinat copierii, stocării sau falsificării instrumentelor de plată electronică şi este în 
stare de funcţionare. 

27. La data de 14.02.2015, inculpaţii [...] şi [...] s-au deplasat la ATM-ul [...], situat la 
Agenţia [...] din Mun.Constanţa, [...], aparţinând [...] Bank S.A., unde primul a montat 
dispozitivul pentru filmarea codurilor PIN, timp în care celălalt a stat în apropiere şi s-a uitat 
împrejur pentru a nu fi descoperiţi. Apoi, la bancomat a trecut inculpatul [...], care a montat 
dispozitivul tip “skimmer”, a cărui funcţionalitate a verificat-o cu cardul tip pointer [...], [...] 
rămânând lângă el, după care au plecat.  

28. La data de 14.02.2015, inculpaţii [...] şi [...] s-au deplasat la ATM-ul nr.[...], situat la 
Agenţia [...] din Mun.Constanţa, aparţinând  Băncii [...] S.A., unde primul a montat dispozitivul 
pentru filmarea codurilor PIN, timp în care celălalt a stat în apropiere şi s-a uitat împrejur pentru 
a nu fi descoperiţi. Apoi, la bancomat a trecut inculpatul [...], care a montat dispozitivul tip 
“skimmer”, [...] rămânând lângă el, după care au plecat. 

29. La data de 14.02.2015, inculpaţii [...] şi [...] s-au deplasat la ATM-ul nr.[...], situat la 
Agenţia [...] din Mun.Constanţa, aparţinând  Băncii [...] S.A., unde primul a montat dispozitivul 
pentru filmarea codurilor PIN, timp în care celălalt a stat în apropiere şi  s-a uitat împrejur pentru 
a nu fi descoperiţi. Apoi, la bancomat a trecut inculpatul [...], care a montat dispozitivul tip 
“skimmer”, celălalt rămânând lângă el, după care au plecat. 

30. La data de 14.02.2015, inculpaţii [...] şi [...] s-au deplasat la ATM-ul nr.[...], situat la 
Agenţia [...] din Mun.Constanţa, aparţinând Băncii [...] S.A., unde primul a montat dispozitivul 
pentru filmarea codurilor PIN, timp în care cel de-al doilea a stat în apropiere şi  s-a uitat 
împrejur pentru a nu fi descoperiţi. Apoi, la bancomat a trecut inculpatul [...], care a montat 
dispozitivul tip “skimmer”, [...] rămânând lângă el, după care au plecat. 

Referitor la infracţiunile reţinute în sarcina lor, încă de la momentul depistării din data de 
14.02.2015 şi pe tot parcursul urmăririi penale inculpaţii [...] şi [...] au recunoscut comiterea lor. 
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În ceea ce priveşte încadrarea juridică a faptelor, instanţa de fond a reţinut că prin decizia 
nr. 15/14.10.2013 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie s-a admis recursul în interesul legii  şi s-a 
stabilit că montarea la bancomat a dispozitivelor autonome de citire a benzii magnetice a cardului 
autentic şi a codului PIN aferent acestuia (skimmere, minivideocamere sau dispozitive tip 
tastatură falsă) constituie infracţiunea prevăzută de art. 46 alin. (2) din Legea nr. 161/2003, 
actualul art.365 alin.2 Cod penal.  

Prima instanţă a mai reţinut că montarea la bancomat a dispozitivelor autonome de citire a 
benzii magnetice a cardului autentic şi a codului PIN aferent acestuia (skimmere, 
minivideocamere sau dispozitive tip tastatură falsă) nu reprezintă un acces la sistemul informatic 
al băncii, singura conduită ce intră în ilicitul penal fiind deţinerea respectivelor dispozitive; 
deţinerea dispozitivelor de citire a benzii magnetice a cardului, minivideocamerelor sau 
dispozitivelor tip tastatură şi, implicit, montarea acestora pentru citirea benzii magnetice a 
cardului concomitent cu captarea codului PIN aferent cardului constituie acte pregătitoare în 
vederea săvârşirii infracţiunii de acces fără drept la un sistem informatic, prevăzute de art. 42 din 
Legea nr. 161/2003, care în considerarea gradului mare de pericol social pe care îl prezintă, prin 
ele însele, au determinat incriminarea din art. 46 alin. (2) din aceeaşi lege (actualul art.365 Cod 
penal).  

Pe de altă parte, subiectul pasiv al infracţiunii este persoana fizică sau juridică deţinătoare 
de drept  a sistemului informatic, susceptibil de a i se aduce atingere prin săvârşirea 
infracţiunilor, în cazul de faţă fiind vorba despre institutţiile [...] Bank, [...] şi [...] la ale căror 
bancomate au fost montate dispozitivele deţinute de inculpaţi. 

Astfel, întrucât subiectul pasiv al infracţiunii este deţinătorul sistemului informatic şi nu 
persoana fizică deţinătoare a cardului bancar, şi în condiţiile în care cei doi inculpaţi au acţionat 
în baza unei rezoluţii infracţionale unice (având în vedere intervalul de timp şi modalitatea în 
care au acţionat), săvârşind mai multe acte materiale împotriva aceluiaşi subiect pasiv ([...], … 
sau …), instanţa de fond a reţinut că în cauză sunt incidente dispoziţiile art.35 alin.1 Cod penal. 

Împotriva acestei sentinţe au declarat apel Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie 
şi Justiţie – DIICOT – Serviciul Teritorial Constanţa şi inculpaţii [...] şi [...]. 

 În dezvoltarea motivelor de apel ale Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie – DIICOT – Serviciul Teritorial Constanţa s-a criticat greşita schimbare a încadrării 
juridice dispusă de instanţa de fond, din cele două infracţiuni prev. de art. 314 al. 2 C.p. şi art. 
365 al. 2 C.p. cu aplic. art. 38 al. 2 C.p. doar într-o singură infracţiune, respectiv aceea prev. de 
art. 365 al. 2 C.p, arătându-se că specialiştii din cadrul Institutului pentru Tehnologii Avansate, 
cu ocazia  efectuării constatării asupra dispozitivelor găsite şi ridicate de organele juridice de la 
diferite bancomate montate de cei doi inculpaţi, au stabilit că acestea sunt destinate copierii şi 
stocării datelor pentru falsificarea documentelor de plată electronică; de asemenea, prin decizia 
în interesul legii nr. 15/14.10.2013 a ÎCCJ s-a stabilit în mod clar că montarea la bancomat a 
dispozitivelor autonome de citire a benzii magnetice a cardului autentic şi a codului PIN aferent 
acestuia nu reprezintă un acces al sistemului informatic al băncii şi a hotărât că fapta de montare 
la bancomat de dispozitive  autonome de citire a benzii magnetice a cardului autentic şi a codului 
PIN aferent acestuia constituie infracţiunea prev. de art. 46 al. 2 din Legea nr. 161/2003, 
rezultând astfel scopul urmărit de inculpaţi în momentul în care au deţinut dispozitivele 
artizanale, el nefiind acela prev. de art. 365 al. 2 C.p; al doilea motiv de apel invocat vizează 
greşita  schimbare a încadrării juridice dintr-un număr de 29 de infracţiuni reţinute în sarcina 
inculpatului [...] şi dintr-un număr de 24 de infracţiuni reţinute în sarcina inculpatului [...], 
infracţiuni prev. de art. 365 al. 2 C.p., în doar trei astfel de infracţiuni pe considerentul că 
subiecţii pasivi sunt cele trei unităţi bancare, iar nu titularii cardurilor şi conturilor aferente, ceea 
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ce este greşit întrucât titularii au suferit pagube, prejudicii; s-a susţinut că, şi în situaţia în care s-
ar admite opinia că  băncile sunt subiecţi pasivi tot nu se pot reţine doar trei infracţiuni în formă 
continuată pentru că din probe nu rezultă că există o rezoluţie infracţională unică a inculpaţilor; 
pentru a se ajunge la această concluzie, era necesar ca inculpaţii să fi stabilit în momentul luării 
hotărârii comiterii activităţii infracţionale că vor deţine şi că vor monta aceleaşi dispozitive 
numai la acele trei unităţi bancare şi numai în localităţile [...] şi Constanţa la anumite date şi 
între anumite ore.  

În dezvoltarea motivelor de apel ale inculpatului [...] s-a criticat faptul că instanţa de fond 
a stabilit pedeapsa maximă prevăzută de lege la care a adăugat maximul sporului în ceea ce 
priveşte forma continuată a infracţiunii, la care a adăugat şi sporul fix prevăzut de lege în cadrul 
concursului de infracţiuni, considerându-se că în mod greşit s-a ajuns la această concluzie şi nu 
s-au avut în vedere toate criteriile generale de individualizare a pedepsei prev. de art. 74 C.p., iar 
în mod concret împrejurările şi modul de comitere a infracţiunilor fac efectiv elementul material 
al infracţiunii, nerelevând în niciun fel aspecte noi decât cele stabilite de legiuitor; în ceea ce 
priveşte sporul aplicat, la alegerea maximului acestuia, instanţa de fond a reţinut multitudinea 
actelor materiale săvârşite, urmarea produsă, timpul în care s-a acţionat şi scopul urmărit, 
precizându-se că infracţiunile s-au comis în perioada august-octombrie 2014 şi ianuarie-
februarie 2015, pe o durată de 6-7 luni, perioadă care este de natura infracţiunilor continuate; de 
asemenea, s-a considerat că scopul urmărit nu poate constitui un element de individualizare în 
alegerea maximului de spor pentru că  în mod clar acesta nu desemnează o finalitate ce se scoate 
în afara  infracţiunii. 

În dezvoltarea motivelor de apel ale inculpatului [...] s-a criticat dozarea pedepselor 
pentru cele trei infracţiuni reţinute în sarcina inculpatului, arătându-se că dacă pentru două dintre 
infracţiunile continuate, plecând de la multitudinea actelor materiale, se poate accepta ideea că 
se poate aplica o pedeapsă îndreptată spre maximul prevăzut de lege şi de asemenea că se poate 
aplica şi sporul maxim prevăzut de lege, pentru a treia infracţiune în formă continuată, care are 
numai două acte materiale cu subiect pasiv [...], nu se mai poate împărtăşi acelaşi fir logic al 
raţionamentului judecătorului primei instanţe pentru că nemaiavând aceeaşi multitudine de acte 
materiale, atunci evident pedeapsa pentru a treia infracţiune nu mai putea fi îndreptată spre 
maximul prevăzut de lege, în condiţiile în care legiuitorul prevede şi o pedeapsă alternativă; în 
acelaşi sens, s-a mai susţinut că judecătorul de la instanţa de fond nu a observat nici împrejurarea 
pe care o relevă în cuprinsul hotărârii, în sensul că cei doi inculpaţi care primesc aceeaşi 
pedeapsă în final sunt totuşi în situaţii uşor diferite, raportat la circumstanţele personale ale 
inculpatului, diferite ce cele ale celuilalt inculpat, faptul că inculpatul are o vârstă înaintată, o 
stare de sănătate precară şi nu are antecedente penale, motiv pentru care pericolul pe care acesta 
l-ar prezenta nu ar fi unul foarte ridicat, iar pedepsele pentru cele trei infracţiuni reţinute în 
sarcina sa ar trebui reduse, prin limitarea sporului pentru primele două infracţiuni şi prin 
aplicarea unei pedepse îndreptate spre minim pentru a treia infracţiune; s-a mai arătat că cel 
puţin sporul aplicat pentru două dintre infracţiunile în formă continuată putea să nu fie cel 
maxim prevăzut de lege, iar pe de altă parte, pentru a treia infracţiune în formă continuată 
pedeapsa trebuia să fie îndreptată spre minimul prevăzut de lege, adică 1 an, criteriile de 
individualizare a pedepsei ignorate de prima instanţă putând conduce la o asemenea concluzie. 

La termenul din data 01.10.2015, inculpaţii [...] şi [...] au precizat personal că nu doresc să 
dea declaraţie în faţa instanţei de apel, uzând de dreptul la tăcere prev. de art.83 lit.a) cod 
procedură penală. 

Pentru inculpaţii [...] şi [...] (cetăţeni bulgari) s-a asigurat în faţa Curţii traducerea printr-
un interpret de limbă bulgară. 
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În apel nu s-au administrat mijloace de probă noi. 
Examinând sentinţa apelată în raport de motivele de apel şi de actele şi lucrările 

dosarului, Curtea constată că apelurile formulate în cauză de către inculpaţii [...] şi [...] nu 
sunt fondate, fiind fondat doar formulat de către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie – DIICOT – Serviciul Teritorial Constanţa sub aspectul cuantumului sporului de 
pedeapsă aplicat celor doi inculpaţi, pentru următoarele: 

Prima instanţă a reţinut corect starea de fapt şi a făcut o analiză temeinică a probelor 
administrate în cauză, reţinând vinovăţia inculpaţii [...] şi [...] sub forma intenţiei directe prev. de 
art. 16 alin.(3) lit. a) cod penal. 

În acest sens, Curtea are în vedere mijloacele de probă administrate în cauză.  
Curtea mai reţine, în acelaşi sens, că la termenul de judecată din data de 26.06.2015 din 

faţa instanţei de fond inculpaţii [...] şi [...] au arătat că înţeleg să beneficieze de dispoziţiile prev. 
de art.396 alin.10 cod procedură penală, în sensul că au recunoscut în totalitate faptele astfel cum 
i s-a reţinut în sarcină prin actul de sesizare şi au solicitat ca judecata să se facă în baza probelor 
administrate în faza de urmărire penală. 

Curtea constată de altfel că motivele de apel invocate de către Parchetul de pe lângă 
Judecătoria Constanţa şi de către inculpat nu vizează modalitatea de reţinere a stării de fapt de 
către prima instanţă ci doar alte aspecte (încadrarea juridică dată faptelor, individualizarea 
judiciară a pedepselor aplicate şi a sporului de pedeapsă). 

Curtea reţine că încadrarea juridică dată faptelor comise de inculpaţii [...] şi [...] este 
legală, instanţa de fond efectuând o aplicare corespunzătoare a normelor în materie. 

Astfel, faptele inculpatului [...] care: 
- la data de 12.07.2014, a  deţinut, fără drept, dispozitive hardware cu scopul de a servi la 

falsificarea instrumentelor de plată electronică, pe care le-a montat la ATM-ul [...], situat la 
Agenţia  [...], Jud.Constanţa, aparţinând [...] Bank S.A.,  

… 
întrunesc elementele constitutive ale infracţiunii de operaţiuni ilegale cu dispozitive sau 

programe informatice, prev. de art. 365 alin. 2 C.P., cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal. 
Faptele inculpatului [...] care: 

-la data de 12.07.2014, împreună cu [...], a deţinut, fără drept, dispozitive hardware cu scopul 
de a servi la falsificarea instrumentelor de plată electronică, pe care le-au montat la ATM-ul 
nr.[...], situat la Agenţia [...] din Mun.Constanţa, aparţinând Băncii [...] S.A.,  

… 
întrunesc elementele constitutive ale infracţiunii de operaţiuni ilegale cu dispozitive sau 

programe informatice, prev. de art. 365 alin. 2 C.P., cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal. 
Faptele inculpatului [...] care: 

- la data de 06.12.2014, împreună cu [...], a deţinut, fără drept, dispozitive hardware cu scopul 
de a servi la falsificarea instrumentelor de plată electronică, pe care le-au montat la ATM-ul 
nr.[...], situat la Agenţia [...] din Mun.Constanţa, aparţinând  Băncii [...] S.A.,  

… 
întrunesc elementele constitutive ale infracţiunii de operaţiuni ilegale cu dispozitive sau 

programe informatice, prev. de art. 365 alin. 2 C.P., cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal. 
- toate cu aplic.art.38 al.1 C.P. 

Faptele inculpatului [...] care: 
-la data de 19.07.2014, împreună cu [...], a deţinut, fără drept, dispozitive hardware cu scopul 

de a servi la falsificarea instrumentelor de plată electronică, pe care le-au montat la ATM-ul [...], 
situat la Agenţia [...], Jud.Constanţa, aparţinând [...] Bank S.A.,  
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… 
întrunesc elementele constitutive ale infracţiunii de operaţiuni ilegale cu dispozitive sau 

programe informatice, prev. de art. 365 alin. 2 C.P., cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal. 
Faptele inculpatului [...] care: 

-la data de 12.07.2014, împreună cu [...], a deţinut, fără drept, dispozitive hardware cu scopul 
de a servi la falsificarea instrumentelor de plată electronică, pe care le-au montat la ATM-ul 
nr.[...], situat la Agenţia [...] din Mun.Constanţa, aparţinând Băncii [...] S.A.,  

… 
întrunesc elementele constitutive ale infracţiunii de operaţiuni ilegale cu dispozitive sau 

programe informatice, prev. de art. 365 alin. 2 C.P., cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal. 
Faptele inculpatului [...] care: 

- la data de 06.12.2014, împreună cu [...], a deţinut, fără drept, dispozitive hardware cu scopul 
de a servi la falsificarea instrumentelor de plată electronică, pe care le-au montat la ATM-ul 
nr.[...], situat la Agenţia [...] din Mun.Constanţa, aparţinând  Băncii [...] S.A.,  

… 
întrunesc elementele constitutive ale infracţiunii de operaţiuni ilegale cu dispozitive sau 

programe informatice, prev. de art. 365 alin. 2 C.P., cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal. 
    toate cu aplic.art.38 alin.1 C.P. 

Curtea constată că nu sunt întemeiate motivele de apel ale Ministerului Public prin care s-
a criticat încadrarea juridică dată de către instanţa de fond faptelor reţinute prin rechizitoriu 
inculpaţilor [...] şi [...]. 

În acest sens, Curtea constată că în mod întemeiat instanţa de fond a reţinut că prin 
decizia nr. 15/14.10.2013 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie s-a admis recursul în interesul legii 
şi s-a stabilit că montarea la bancomat a dispozitivelor autonome de citire a benzii magnetice a 
cardului autentic şi a codului PIN aferent acestuia (skimmere, minivideocamere sau dispozitive 
tip tastatură falsă) constituie infracţiunea prevăzută de art. 46 alin. (2) din Legea nr. 161/2003, 
actualul art.365 alin.2 Cod penal care incriminează operaţiuni ilegale cu dispozitive sau programe 
informatice.  

S-a avut în vedere că  montarea la bancomat a dispozitivelor autonome de citire a benzii 
magnetice a cardului autentic şi a codului PIN aferent acestuia (skimmere, minivideocamere sau 
dispozitive tip tastatură falsă) nu reprezintă un acces la sistemul informatic al băncii, singura 
conduită ce intră în ilicitul penal fiind deţinerea respectivelor dispozitive.  

Deţinerea dispozitivelor de citire a benzii magnetice a cardului, minivideocamerelor sau 
dispozitivelor tip tastatură şi, implicit, montarea acestora pentru citirea benzii magnetice a 
cardului concomitent cu captarea codului PIN aferent cardului constituie acte pregătitoare în 
vederea săvârşirii infracţiunii de acces fără drept la un sistem informatic, prevăzute de art. 42 din 
Legea nr. 161/2003, care în considerarea gradului mare de pericol social pe care îl prezintă, prin 
ele însele, au determinat incriminarea din art. 46 alin. (2) din aceeaşi lege (actualul art.365 Cod 
penal).  

Curtea constată că nu sunt întemeiate motivele de apel ale Ministerului Public prin care s-
a susţinut reţinerea, în concurs formal de infracţiuni potrivit art.38 alin.2 cod penal, pe lângă 
infracţiunea prev. de art.365 alin.2 cod penal şi a infracţiunii prev. de art.314 alin.2 cod penal 
(preluarea actuală a incriminării infracţiunii prev. de art.25 alin.2 din Legea nr.365/2002) care 
sancţionează fabricarea, primirea, deţinerea sau transmiterea de echipamente, inclusiv hardware 
sau software, cu scopul de a servi la falsificarea instrumentelor de plată electronică. 
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În acest sens, Curtea constată că la incriminarea infracţiunii prev. de art.25 alin.2 din 
Legea nr.365/2002 (în prezent art.314 alin.2 cod penal) sunt avute în vedere dispozitivele prin 
care se inscripţionează cardurile (de ex. cele de tipul MSR-ului) cu datele culese prin skimmer. 

Curtea mai reţine că scopul infracţiunii prev. de art.25 alin.2 din Legea nr. 365/2002 (în 
prezent art.314 alin.2 cod penal) este producerea unui alt card, cu existenţă fizică de sine 
stătătoare, identic cu cel autentic, care să poată fi folosit întocmai ca acesta, pe când scopul 
skimmingului este obţinerea de date informatice, desigur lipsite de existenţă materială, care pot fi 
ulterior folosite pentru inscripţionarea unor carduri clonate, dar şi şi pentru plata on-line; în 
această din urmă situaţie nu există un card falsificat în materialitatea lui, ci datele informatice 
obţinute în modalitatea menţionată mai sus sunt folosite pentru accesul fără drept la sistemul 
informatic bancar. 

În consecinţă, în cazul montării la ATM a dispozitivelor de citire a benzii magnetice a 
cardului autentic şi a codului PIN aferent acestuia, se impune reţinerea infracţiunii prev. de 
art.365 alin.2 cod penal (incriminarea anterioară prev. de art.46 alin.2 din Legea nr.161/2003), nu 
şi/sau a infracţiunii prev. de art.314 alin.2 cod penal (incriminarea anterioră prev. de art.25 alin.2 
din Legea nr.365/2002). 

Curtea mai reţine că acesta a fost şi punctul de vedere exprimat de către Procurorul 
General al Parchetului de pe Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (v. pct.3.4 din cuprinsul deciziei în 
interesul legii nr. 15/14.10.2013 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie).  

Nu sunt întemeiate nici motivele de apel ale Ministerului Public prin care s-a criticat 
schimbarea încadrării juridice dispusă de către instanţa de fond din 29 infracţiuni prev. de art.365 
alin.2 cod penal cu aplicarea art.35 alin.1 cod penal (pentru inculpatul [...]), respectiv din 24 
infracţiuni prev. de art.365 alin.2 cod penal cu aplicarea art.35 alin.1 cod penal (pentru inculpatul 
[...]) în doar câte 3 infracţiuni prev. de art.365 alin.2 cod penal pentru fiecare dintre cei 2 
inculpaţi. 

În acest sens, Curtea constată că instanţa de fond a reţinut în mod întemeiat că subiectul 
pasiv al infracţiunii art.365 alin.2 cod penal este persoana fizică sau juridică deţinătoare de drept 
a sistemului informatic, susceptibil de a i se aduce atingere prin săvârşirea infracţiunilor, în cazul 
de faţă fiind vorba despre instituţiile [...] Bank, [...] şi [...] la ale căror bancomate au fost montate 
dispozitivele deţinute de inculpaţi. 

Prin urmare, întrucât subiectul pasiv al infracţiunii este deţinătorul sistemului informatic 
şi nu persoana fizică deţinătoare a cardului bancar iar cei doi inculpaţi au acţionat în baza unei 
rezoluţii infracţionale unice (având în vedere intervalul de timp şi modalitatea în care au 
acţionat), săvârşind mai multe acte materiale împotriva aceluiaşi subiect pasiv ([...], [...] sau [...]), 
în cauză se impune reţinerea dispoziţiilor art.35 alin.1 Cod penal: „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 infarcţiuni”.   

Fiind întrunite toate condiţiile cerute de dispoziţiile art. 396 alin. 2 cod procedură penală, 
în mod corect aceasta a dispus condamnarea inculpaţilor [...] şi [...] pentru infracţiunile reţinute în 
sarcina lor de către instanţa de fond.. 

În cadrul operaţiunii de individualizare judiciară a pedepselor ce urmau a fi aplicate, 
instanţa de fond a avut în vedere criteriile generale prev. de art. 74 cod penal şi a stabilit pentru 
fiecare dintre cei 2 inculpaţi pedepse corespunzătoare gradului de pericol social concret a 
infracţiunilor şi persoanei inculpaţilor. 

În acest sens, Curtea are în vedere: împrejurările şi modul concret de comitere a 
infracţiunii, precum şi mijloacele folosite, respectiv în perioada iulie 2014 – februarie 2015, 
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inculpaţii au  montat la un număr mare de bancomate, aparţinând [...] Bank, [...] şi [...], 
dispozitive autonome de citire a benzii magnetice a cardului autentic şi a codului PIN aferent 
acestuia, starea de pericol creată pentru valoarea ocrotită, respectiv prin infracţiunile comise s-a 
adus o atingere gravă relaţiilor sociale ocrotite de legiuitor, referitoare la încrederea în datele, 
dispozitivele şi programele informatice, în sensul utilizării corecte şi legale a acestora, 
circumstanţele personale ale inculpaţilor (inculpatul [...] este cetăţean bulgar, are studii medii, 
este  muncitor necalificat, fără loc de muncă, necăsătorit, are doi copii minori, cu antecedente 
penale – astfel cum au comunicat Autorităţile Judiciare din Bulgaria, acesta a fost condamnat cu 
privare de libertate pentru activităţi de skimming în Slovenia şi Grecia; inculpatul [...] este 
cetăţean bulgar cetăţean bulgar, studii medii, pensionar, căsătorit, fără antecedente penale), 
impunându-se astfel aplicarea unor pedepse cu închisoare şi nu cu amendă penală.  

Raportat la gravitatea infracţiunilor săvârşite de inculpaţi, de multitudinea actelor 
materiale săvârşite, de perioada în care aceştia au acţionat şi de scopul urmărit, Curtea constată că 
instanţa de fond în mod întemeiat a majorat maximul special al infracţiunii prev. de art.365 alin.2 
cu 3 ani (potrivit art.36 alin.1 Cod penal care prevăd că infracţiunea continuată se sancţionează 
cu pedeapsa prevăzută de lege  pentru infracţiunea săvârşită, al cărei maxim special  se poate 
majora  cu cel mult 3 ani în cazul pedepsei închisorii), în dauna instituţiilor de credit [...] S.A. şi 
[...], nefiind astfel întemeiate motivele de apel ale celor 2 inculpaţi prin care s-a criticat aplicarea 
sporului maxim de 3 ani închisoare prev. de art.36 alin.1 cod penal.  

Prin urmare, limitele speciale ale pedepsei închisorii pentru infracţiunile comise de cei doi 
inculpaţi prev. de art.365 alin.2 cu aplicarea art.35 alin.1 cod penal şi cu aplicarea art.396 alin.10 
cod procedură penală  în dauna instituţiilor de credit [...] S.A. şi [...] sunt închisoare de 4 luni la 4 
ani închisoare, iar pentru infracţiunea prev. art.365 alin.2 cu aplicarea art.35 alin.1 cod penal şi cu 
aplicarea art.396 alin.10 cod procedură penală în dauna instituţiei de credit [...] sunt de la 4 luni 
la 2 ani închisoare. 

Curtea mai reţine că pedepsele aplicate celor 2 inculpaţi nu constituie maximele speciale 
menţionate mai sus, fiindu-le aplicate câte 2 pedepse de 3 ani şi 4 luni închisoare pentru 
infracţiunile prev. de art.365 alin.2 cu aplicarea art.35 alin.1 cod penal în dauna instituţiilor de 
credit [...] S.A. şi [...] (maximul special fiind de 4 ani închisoare, după aplicarea art.396 alin.10 
cod procedură penală) şi câte 1 pedeapsă de 1 an şi 4 luni închisoare pentru infracţiunea prev. de 
art.365 alin.2 cu aplicarea art.35 alin.1 cod penal în dauna instituţiei de credit [...] (maximul 
special fiind de 2 ani închisoare, după aplicarea art.396 alin.10 cod procedură penală)  

Prin urmare, Curtea constată că nu sunt întemeiate motivele de apel invocate de către 
inculpatul [...] (prin apărător ales) prin care s-a criticat că pentru a treia infracţiune în formă 
continuată, care are numai două acte materiale cu subiect pasiv [...] pedeapsa aplicată este 
îndreptată spre maximul prevăzut de lege, având în vedere că pentru această infracţiune nu s-a 
aplicat nici un spor facultativ potrivit art.36 alin.1 cod penal. 

De asemenea, Curtea constată că nu sunt întemeiate motivele de apel invocate de către 
inculpatul [...] prin care s-a criticat că nu s-au avut în vedere circumstanţele personale ale acestui 
inculpatului, diferite ce cele ale celuilalt inculpat. 

Astfel, deşi acest inculpat este mai în vârstă decât inculpatul [...] şi a suferit 2 intervenţii 
chirurgicale în iulie 2012 şi decembrie 2012, aceste aspecte nu l-au împiedicat pe inculpatul [...] 
(cetăţean bulgar) să se deplaseze pe teritoriul României şi să comită în formă continuată în 
perioada iulie 2014 - februarie 2015 mai multe acte materiale ale infracţiunii prev. de art.365 
alin.2 cod penal în dauna instituţiilor de credit [...] S.A., [...] şi [...]. 

În ceea ce priveşte sporul de pedeapsă prev. de art.39 alin.1 lit.b) cod penal, Curtea 
constată că acesta nu este susceptibil de critici, fiind un spor obligatoriu şi nu unul facultativ, 
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cuantumul acestui spor reprezentând 1/3 din celelalte pedepse aplicate fiecărui inculpat (fără 
pedeapsa cea mai mare). 

Prin urmare, Curtea constată că pedeapsa cea mai mare aplicată fiecărui inculpat este de 3 
ani şi 4 luni închisoare, sporul de pedeapsă fiind de 1/3 din 4 ani şi 8 luni închisoare (cumulul 
celorlalte 2 pedepse de 3 ani şi 4 luni închisoare şi 1 an şi 4 luni închisoare). 

Curtea mai constată că 1/3 din 4 ani şi 8 luni închisoare reprezintă 1 an 6 luni şi 20 de zile 
şi nu 1 an 6 luni şi 15 zile, astfel cum a fost stabilit în mod greşit de către instanţa de fond. 

Sub acest aspect, apelul formulat de către Ministerul Public este fondat, raportat la efectul 
devolutiv al apelului prev. de art.417 alin.1, 2 cod procedură penală şi la faptul că apelul 
Ministerului Public a fost declarat în defavoarea inculpaţilor (raportat la consecinţele reţinerii în 
favoarea acestora a mai multor infracţiuni comise în concurs [...], ceea ce ar fi determinat 
aplicarea unui spor de pedeapsă într-un cuantum mult mai ridicat rap. la prev. art.39 alin.1 lit.b) 
cod penal).  

Modalitatea de executare a fost stabilită corespunzător de prima instanţă, impunându-se 
executarea efectivă a pedepselor finale ce urmează a fi aplicate celor 2 inculpaţi, într-un cuantum 
peste 3 ani închisoare şi raportat la natura infracţiunilor comise, la pericolul social concret ridicat 
al acestora şi la perseverenţa infracţională deosebită a celor 2 inculpaţi.  

Faţă de ansamblul considerentelor expuse, în baza art.421 pct.1 lit.b) cod procedură 
penală, Curtea va respinge ca nefondate apelurile declarate de către inculpaţii [...] şi [...] 
împotriva sentinţei penale nr. 254 din data de 17.07.2015, pronunţată de Tribunalul Constanţa, în 
dosarul nr. 3188/118/2015. 

În baza art.421 pct.2 lit.a) cod procedură penală, Curtea va admite apelul formulat de 
către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – DIICOT – Serviciul Teritorial 
Constanţa împotriva sentinţei penale nr. 254 din data de 17.07.2015, pronunţată de Tribunalul 
Constanţa, în dosarul nr. 3188/118/2015, va desfiinţa sentinţa apelată şi, rejudecând, va majora 
cuntumul sporului de pedeapsă, calculat potrivit art.39 alin.1 lit.b) cod penal, aplicat fiecăruia 
dintre inculpaţii [...] şi [...] de la 1 an, 6 luni şi 15 zile închisoare la 1 an 6 luni şi 20 de zile 
închisoare, în final inculpaţii [...] şi [...] urmând să execute fiecare câte o pedeapsă de 4 ani 10 
luni şi 20 de zile închisoare.  

Se vor menţine restul dispoziţiilor sentinţei apelate în măsura în care nu contravin 
prezentei decizii. 

În baza art.422 cod procedură penală rap. la art.72 alin.1 cod penal, Curtea va scade din 
durata pedepselor aplicate inculpaţilor [...] şi [...] şi perioada arestului preventiv din data de 
17.07.2015 până în prezent, pentru fiecare inculpat. 

În baza art.275 alin.2,3,4 cod procedură penală, inculpaţii [...] şi [...] vor fi obligaţi la 
câte 500 lei fiecare cheltuieli judiciare către stat, restul cheltuielilor judiciare avansate de către 
stat în apel rămânând în sarcina acestuia. 

Încheierea penală nr. 874/P/07.10.2015 
Judecător redactor Dan Iulian Năstase 
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9. Săvârşirea infracţiunii de înşelăciune prevăzută de art. 244 alin. 2 Cod 
penal. Achitarea inculpatului pentru comiterea înfracţiunii prevăzute de art. 84 
pct. 1 din Legea nr. 59/1934. Neîncălcarea dreptului inculpatului cu privire la 
pregătirea apărării. Constituire parte civilă. Cerere de schimbare a încadrării 
juridice. Obligarea inculpatului la plata de daune materiale. 
 
 Prin emiterea filei CEC la data de 02.10.2011 de către inculpat, acesta a intenţionat să înşele 
partea vătămată pentru a obţine un folos injust, constând în contravaloarea lucrărilor „Canalizare 
menajeră str. Spiru Haret” contractate de către firma administrată de către inculpat de la Primăria [...] şi 
subcontractate ulterior către SC [...] SRL, prin încasarea contravalorii lucrărilor de la primăria [...] şi 
neplata lucrăriilor efectuate de către subcontractant, aspect care reiese din retragerile de numerar 
efectuate de inculpat până la data de 31.12.2010, fiind astfel întrunite elementele constitutive ale 
infracţiunii de înşelăciune prev. de art.244 alin.2 cod penal, mijlocul fraudulos fiind fila CEC prin care s-a 
obţinut încrederea părţii vătămate privind plata lucrărilor ce urmau să fie efectuate de către 
subcontractanta parte vătămată. 
 Din probatoriul administrat în cauză (declaraţiile martorilor, declaraţiile inculpatului) reiese în 
mod cert că fila CEC în cauză a fost emisă după recepţia lucrărilor şi emiterea facturii, fiind semnată de 
către inculpat. 

Se reţine că nu se poate constata că s-a încălcat dreptul inculpatului cu privire la pregătirea 
apărării atâtat timp cât hotărârea instanţei de fond nu era definitivă şi, mai mult, inculpatul a formulat 
apel cu privire la acest aspect, prezentând în apel concluzii pe larg cu privire la schimbarea încadrării 
juridice a faptelor atât prin motivele scrise de apel cât şi prin concluziile orale expuse cu ocazia 
dezbaterilor din faţa instanţei de apel de la termenul de judecată din 14.05.2015. 

Până la termenul de judecată din data de 01.10.2014, obiectul judecăţii îl constituia infracţiuni 
prev. de Legea nr.59/1934 iar potrivit deciziei nr.43/2008, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie 
în interesul legii, acţiunea civilă vizând infracţiunile prev. de art.84 din Legea nr.59/1934 asupra cecului 
este inadmisibilă. 

De asemenea, faţă de reţinerea infracţiunii de înşelăciune comisă de către inculpat, în mod 
întemeiat instanţa de fond a dispus obligarea inculpatului la plata către partea vătămată a sumei de 43.000 
lei cu titlu de daune materiale, având în vedere că din prejudiciul iniţial de 83.000 lei inculpatul a plătit 
părţii vătămate suma de 40.000 lei.       

 
                                                                Art. 84 alin. 1 pct. 1, 2 și 3 din Legea nr. 59/1934 

                                                                                                      Art. 38 alin. 2 din Noul Cod penal 
Art. 244 alin.2 Cod penal 

Art.386 alin.1 Cod procedură penală 
Art.261 alin.4 g) Cod procedură penală 

Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nr.43/2008  
 

Asupra apelului penal de faţă: 
Constată că prin sentinţa penală nr. 3432 din data de 29.10.2014 pronunţată de Judecătoria 

Medgidia, în dosarul penal nr. 3562/256/2014, s-a hotărât: 
„În baza art. 5 CP raportat la art. 386 CPP, 
Dispune schimbarea încadrării juridice a faptei pentru care inculpatul [...] a fost trimis în 

judecată din infracţiunea de emiterea unui cec fără a avea la tras disponibil suficient sau dispunerea 
în tot ori în parte de disponibilul avut mai înainte de trecerea termenelor fixate pentru prezentare, 
prevăzută de dispoziţiile art. 84, pct. 2 din L. nr. 59/1934, modificată prin art. 23, pct. I, titlul al II-lea 
din L. nr. 187/2012, în infracţiunea de înşelăciune, prevăzută de dispoziţiile art. 244, alin. 2 CP. 
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1. În baza art. 5 CP cu referire la art. 244, alin. 2 CP raportate la art. 396, alin. 1 şi alin. 2 
CPP,  

Condamnă pe inculpatul [...] la pedeapsa închisorii de 2 ani şi 6 luni pentru săvârşirea 
infracţiunii de înşelăciunea. 

În baza art. 12, alin. 1 din L. nr. 187/2012 raportat la art. 66, alin. 1, lit.a, lit. b şi lit. g CP, 
Interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 66, alin. 1, lit. a, lit. b şi lit. g CP – constând 

în dreptul de a ocupa funcţia de administrator în cadrul unei persoane juridice - pe o perioadă de 3 
ani cu titlu de pedeapsă complementară.  

Face aplicarea dispoziţiilor art. 65 CP / art. 66, alin. 1, lit. a, lit. b şi lit. g CP pe durata 
executării pedepsei. 

2. În baza art. 5 CP cu referire la art. 84, pct. 1 din L. nr. 59/1934, modificată prin art. 23, pct. 
I, titlul al II-lea din L. nr. 187/2012, raportate la art. 61, alin. 1 - alin. 3, alin. 4, lit. b şi alin. 5 CP şi 
art. 396, alin. 1 şi alin. 2 CPP,  

Condamnă pe inculpatul [...] la pedeapsa amenzii penale în cuantum de 1800 lei pentru 
săvârşirea infracţiunii de emiterea unui cec fără a fi avut autorizarea trasului, suma reprezentând 
echivalentul a 180 zile-amendă, cuantumul sumei corespunzătoare unei zile-amendă fiind de 10 lei. 

3. În baza art. 5 CP cu referire la art. 84, pct. 3 din L. nr. 59/1934, modificată prin art. 23, pct. 
I, titlul al II-lea din L. nr. 187/2012, raportate la art. 61, alin. 1 - alin. 3, alin. 4, lit. b şi alin. 5 CP şi 
art. 396, alin. 1 şi alin. 2 CPP,  

Condamnă pe inculpatul [...] la pedeapsa amenzii penale în cuantum de 1800 lei pentru 
săvârşirea infracţiunii de emiterea unui cec cu dată falsă, suma reprezentând echivalentul a 180 zile-
amendă, cuantumul sumei corespunzătoare unei zile-amendă fiind de 10 lei. 

În baza art. 38, alin. 1 CP, 
Constată că infracţiunile judecate în prezenta cauză sunt concurente cu infracţiunile judecate 

prin sentinţa penală nr. 305/07.03.2012 a Judecătoriei Constanţa. 
În baza art. 16, alin. 1 din L. nr. 187/2012 raportat la art. 97, alin. 1 CP, 
Anulează suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei închisorii de 3 ani dispusă prin 

sentinţa penală nr. 305/07.03.2012 a Judecătoriei Constanţa. 
În baza art. 40, alin. 1 CP, 
Descontopeşte pedeapsa rezultantă de 3 ani închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. 

305/07.03.2012 a Judecătoriei Constanţa, definitivă prin decizia penală nr. 554/P/08.06.2012 a Curţii 
de Apel Constanţa, în componentele sale: 

- 3 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 215, alin.1, alin. 2 şi alin. 3 
Cp din 1969, 

- 3 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 215, alin.1, alin. 2 şi alin. 3 
Cp din 1969. 

În baza art. 38 CP şi art. 39, alin. 1, lit. e CP, 
Contopeşte pedepsele menţionate mai sus – 3 ani închisoare şi 3 ani  închisoare - cu 

pedepsele stabilite în prezenta cauză -  2,6 ani închisoare, 1800 lei amendă penală şi 1800 lei amendă 
penală - şi aplică inculpatului pedeapsa rezultantă de 4 ani şi 10 luni închisoare şi 2400 lei amendă 
penală. 

În baza art. 45, alin. 1, alin. 2 şi alin.5 CP,  
Aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66, 

alin. 1, lit. a, lit. b şi lit. g CP – constând în dreptul de a ocupa funcţia de administrator în cadrul unei 
persoane juridice - pe o perioadă de 3 ani şi pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de 
art. 66, alin. 1, lit. a, lit. b şi lit. g CP – constând în dreptul de a ocupa funcţia de administrator în 
cadrul unei persoane juridice – pe durata executării pedepsei închisorii.  
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În baza art. 60 CP,  
Dispune executarea pedepsei închisorii în regim de detenţie. 
În baza art. 63 CP, 
Atrage atenţia inculpatului asupra înlocuirii pedepsei amenzii cu pedeapsa închisorii în cazul 

neexecutării cu rea-credinţă a pedepsei amenzii. 
În baza art. 25, alin. 3 CPP, art. 256 CPP şi art. 2 din L. nr. 59/1934, modif., raportate la art. 

397 CPP,  
Desfiinţează în totalitate C.E.C.-ul nr. [...] emis de trăgătorul s.c. [...] s.r.l. asupra trasului [...] 

în beneficiul s.c. [...] s.r.l. 
În baza art. 20 CPP şi art. 25 CPP raportate la art. 397 CPP,  
Admite în parte acţiunea civilă şi obligă inculpatul la plata sumei de 43000 lei către partea 

civilă s.c. [...] s.r.l., cu titlu de daune materiale. 
Respinge ca nefondată acţiunea civilă în privinţa sumei de 21388 lei pretinsă cu titlu de 

penalităţi de întârziere contractuale. 
În baza art. 274, alin. 1 CPP, 
Obligă inculpatul la plata către stat a sumei de 2500 lei cu titlu de cheltuieli judiciare.”    
Pentru a se pronunţa astfel, instanţa de fond a reţinut următoarele: 
 În data de 02.11.2010, făcând abstracţie de interdicţia de a emite cecuri şi de obligaţia de a 

restitui fără întârziere tuturor băncilor formularele de cecuri ridicate de la acestea, măsură instituită în 
baza art. 27-30 din Regulamentul BNR faţă de societatea comercială [...] s.r.l., inculpatul [...], în 
calitate de administrator al societăţii comerciale menţionate, a emis fila CEC nr. [...] în favoarea 
beneficiarului s.c. [...] s.r.l. pentru plata sumei de 83211,29 lei, fără a avea la momentul emiterii la 
tras, în contul bancar, disponibilul bănesc necesar acoperirii acestor plăţi.  

De asemenea, prevalându-se de clauza contractuală cuprinsă în art. 8 din contractul nr. 
472/25.08.2010 intervenit între cele două societăţi comerciale, inculpatul a consemnat în mod nereal 
data emiterii filei CEC în discuţie ca fiind data de 02.01.2011, când obligaţia de plată asumată de 
societatea administrată de inculpat ar fi devenit scadentă. Însă, nici la această din urmă dată în contul 
bancar deschis la [...] nu exista disponibilul bănesc necesar acoperirii plăţii, sumele de bani 
acumulate în perioada 02.11.2010 – 02.01.2011 fiind retrase de inculpat ori afectate altor plăţi. 

În drept, instanţa de fond a reţinut că fapta inculpatului [...] care, la data de 02.11.2010, 
aflându-se în interdicţie bancară ca urmare a emiterii unei file cec fără acoperire, a emis o altă filă 
CEC cu dată falsă, fără a avea la momentul emiterii şi al prezentării disponibilul bănesc necesar în 
contul bancar, împrejurări necunoscute beneficiarului cecului, în scopul obţinerii unui folos 
patrimonial injust pentru societatea comercială [...]ion s.r.l. şi care a produs beneficiarului o pagubă 
patrimonială în cuantum de 83211,29 lei, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de 
înşelăciunea, prev. de art. 244, al. 2 CP. 

Activitatea materială de natura laturii obiective a fost realizată prin acţiunea de inducere în 
eroare a părţii civile asupra stării de solvabilitate a societăţii administrate de inculpat, prin emiterea 
unei file CEC cu dată falsă fără a avea acoperire în cont şi prin retragerea ulterioară a sumelor 
acumulate până la expirarea termenului de prezentare, cauzând un prejudiciu material posesorului 
cecului şi procurând un folos patrimonial injust societăţii comerciale administrate de inculpat. 

Infracţiunea a fost săvârşită cu intenţia directă, calificată de scopul special al obţinerii unui 
folos material injust, retragerile de numerar din 07.12.2010 şi 29.12.2010 fiind dovada acestui scop 
meschin. 

Fapta inculpatului [...] care, la data de 02.11.2010, aflându-se în interdicţie bancară ca urmare 
a emiterii unei file cec fără acoperire, a emis o altă filă CEC, întruneşte elementele constitutive ale 
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infracţiunii de emiterea unui cec fără a fi avut autorizarea trasului, prev. de art. 84, pct. 1 din L. nr. 
59/1934, modificată. 

Activitatea materială de natura laturii obiective a fost realizată prin acţiunea de emitere a unei 
file CEC cu dată falsă şi deşi se afla în interdicţie bancară. 

Infracţiunea a fost săvârşită cu intenţia directă, calificată de scopul special al eludării 
dispoziţiilor legale în vigoare în materia cecului pentru a induce în eroare beneficiarul cecului cu 
privire la buna-credinţă a inculpatului. 

Fapta inculpatului [...] care, la data de 02.11.2010, aflându-se în interdicţie bancară ca urmare 
a emiterii unei file cec fără acoperire, a emis o altă filă CEC cu dată falsă, întruneşte elementele 
constitutive ale infracţiunii de emiterea unui cec cu dată falsă, prev. de art. 84, pct. 3 din L. nr. 
59/1934, modificată. 

Activitatea materială de natura laturii obiective a fost realizată prin acţiunea de emitere a unei 
file CEC cu dată falsă. 

Infracţiunea a fost săvârşită cu intenţia directă, calificată de scopul special al eludării 
dispoziţiilor legale în vigoare în materia cecului pentru a induce în eroare beneficiarul cecului cu 
privire la buna-credinţă a inculpatului. 

Împotriva acestei sentinţe a declarat apel inculpatul [...]. 
În dezvoltarea motivelor de apel ale inculpatului [...] s-a arătat că un prim motiv de apel 

vizează împrejurarea că instanţa de fond la ultimul termen de judecată a procedat la schimbarea 
încadrării juridice în defavoarea inculpatului, cu încălcarea prevederilor art. 386 al. 1 Cod 
procedură penală; astfel, la termenul de judecată din 01.10.2014, din oficiu, instanţa a pus în 
discuţie schimbarea încadrării juridice din infracţiunea prevăzută prev. de art. 84 pct.2 din Legea 
nr. 59/1934 în infracţiunea de înşelăciune prev. de art.244 alin.2 Cod penal, iar judecarea cererii şi 
a cauzei pe fond s-a efectuat în lipsa inculpatului, acesta nefiind nici reprezentat de avocat chiar 
dacă asistenţa juridică nu era obligatorie din perspectiva infracţiunii prev. de  art. 84 din Legea nr. 
159/1934, apreciind că dispoziţiile art. 386 alin. l teza finala Cod procedură penală sunt 
imperative în sensul că instanţa, mai ales în cazul în care se analizează o schimbare de încadrare 
juridică în defavoarea inculpatului, are obligaţia să atragă atenţia inculpatului că are dreptul să 
ceară lăsarea cauzei mai la urmă sau amânarea judecăţii pentru a-si pregăti apărarea, să asigure 
astfel o înlesnire efectivă pentru pregătirea  apărării, lucru pe care nu l-a făcut.  

Cel de al doilea motiv de apel priveşte împrejurarea că instanţa de fond a dispus în mod 
greşit introducerea în cauză în calitate de persoană vătămată şi a luat act de constituirea de parte 
civila a SC [...] SRL la ultimul termen de judecata, după ce instanţa rămăsese în pronunţare şi 
cauza fusese repusă pe rol în vederea discutării schimbării încadrării juridice; în acest sens, s-a 
susţinut că potrivit art. 20 alin. l Cod procedură penală, constituirea de parte civilă se poate face 
până la începerea cercetării judecătoreşti, iar în cazul nerespectării acestui termen, persoana 
vătămată nu se mai poate constitui parte civilă în procesul penal, putând introduce acţiunea la 
instanţa civilă, potrivit disp. art. 20 alin.3 Cod procedură penală care are caracter imperativ; în 
prezenta cauză începerea cercetării judecătoreşti a avut loc la termenul din data de 18.06.2014, 
când de altfel instanţa a şi rămas in pronunţare, fără a administra nicio probă, iar persoana 
vătămata SC [...] SRL avea dreptul de a se constitui parte civila pana la termenul din data de 
18.06.2014, formularea unei astfel de cereri la termenul din data de 01.10.2014 reprezentând o 
încălcare a disp. art. 20 alin.4 Cod procedură penală; în consecinţă, aceasta nu mai putea exercita 
acţiunea civilă în procesul penal, iar instanţa nu mai putea soluţiona acţiunea civila exercitată în 
aceste condiţii; în acelaşi sens, s-a susţinut că instanţa de fond a încălcat si prevederile deciziei nr. 
43/2008 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în soluţionarea recursului în interesului 
legii, ce statuează că „instanţa penală învestită cu judecarea infracţiunilor prevăzute de art. 84 din 
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Legea nr. 59/1934 asupra cecului, nu va soluţiona acţiunea civilă alăturată acţiunii penale, urmând 
a pronunţa respingerea ca inadmisibilă a acţiunii civile”; cu alte cuvinte, prin schimbarea de 
încadrare juridică din infracţiunea la care exercitarea acţiunii civile era inadmisibilă în 
infracţiunea de înşelăciune care ar fi permis, dacă se făcea conform art. 20 Cod procedură penală, 
constituirea de parte civilă, instanţa s-a antepronunţat, fiind evidenta soluţia atât în ceea ce 
priveşte cererea de schimbare a încadrării juridice, cât si în ceea ce priveşte condamnarea 
inculpatului pentru o infracţiune de prejudiciu şi nu pentru o infracţiune de pericol. 

Un al treilea motiv de apel vizează greşita schimbare a încadrării juridice din infracţiunile 
pentru care a fost sesizată instanţa de judecată în infracţiunea de înşelăciune şi împrejurarea că, în 
mod greşit, s-a dispus condamnarea pentru infracţiunea de înşelăciune şi anularea unei suspendări 
sub supraveghere, în condiţiile în care inculpatul fusese achitat în  mod definitiv anterior, astfel 
cum reiese din decizia Curţii de Apel Constanţa  prin care inculpatul a fost anterior achitat 
definitiv, cu precizarea că se face vorbire de admiterea în parte a căii de atac, întrucât pentru 
celelalte infracţiuni se dispusese încetarea procesului penal ca urmare a intervenirii prescripţiei 
răspunderii penale.   

Prin cel de al patrulea motiv de apel, în referire la infracţiunile pentru care a fost sesizata 
instanţa de judecata, s-a solicitat, în temeiul art. 421 pct.2 lit. a Cod procedură penală admiterea 
apelului, desfiinţarea sentinţei apelate şi rejudecând, să se dispună achitarea inculpatului [...] în 
temeiul art. 16 lit. b Cod procedură penală. 

Astfel, s-a solicitat să se constate că este  evidentă lipsa de intenţie de inducere în eroare în 
vreun fel  a inculpatului întrucât trebuie să se aibă in vedere că fila cec a fost înmânată nu la 
momentul încheierii contractului, nu la momentul la care au debutat lucrările, ci la finalul 
contractului, când lucrările erau deja finalizate şi astfel inculpatul nu mai avea cum să inducă în 
eroare părţile civile întrucât dacă ar fi fost de rea-credinţă şi nu ar fi vrut să efectueze acea plată, 
nu mai exista niciun instrument de plată; în acest sens, s-a arătat că între cele două societăţi s-a 
încheiat un contract în care s-a prevăzut în mod expres că  termenul de plată al lucrării este de  60 
de zile de la recepţia lucrărilor, iar la momentul la care aceste lucrări au fost finalizate, SC [...] 
SRL a emis factura fiscală; lipsa unei intenţii de inducere în eroare a cuiva rezultă şi din 
împrejurarea că, ulterior, când disponibilul bănesc i-a permis, inculpatul a efectuat o plată de 
40.000 lei, o plată substanţială, ce a reprezentat jumătate din valoarea facturii respective; 
împrejurarea că ulterior nu s-a mai finalizat plata nu este rezultatul unei infracţiuni, ci efectiv 
datorită problemelor financiare ale societăţii; chiar dacă se va susţine împrejurarea că acesta 
primise contravaloarea lucrării de la beneficiarul final în condiţiile în care asupra conturilor 
societăţii existau mai multe popriri şi creditorii începuseră executarea silită, inculpatul nu a mai 
putut să achite integral factura  emisă de partea civilă.  

Referitor la data completării acelui cec, aceasta nu putea să fie decât data scadenţei 
obligaţiei de plată, în condiţiile în care fila cec a fost emisă la ordin, neavând o data a scadenţei de 
data emiterii; în condiţiile în care obligaţia de plată nu devenise scadentă, ci era scadentă la  
termen de 60 de zile, de comun acord, părţile au menţionat în cuprinsul acelei file cec ca data 
emiterii să fie 02.01.2011, adică chiar data scadentei obligaţiei de plata; s-a susţinut că în realitate, 
aşa cum dovedesc probele administrate, inculpatul nu este cel care a completat fila cec cu niciuna 
din menţiunile existente ci doar a semnat-o, iar data la care a semnat fila cec nu este data 
menţionată în rechizitoriu, ci o zi înainte, lucru confirmat atât de  inculpat, cât şi de martora 
audiată în prezenta cauză; s-a mai solicitat să se aibă în vedere că la data emiterii filei cec în 
contul societăţii exista disponibilul bancar pentru plata facturii respective, dar în condiţiile în care 
la acel moment obligaţia de plată nu devenise scadentă, nu se poate reţine în vreun fel  intenţia  de 
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inducere în eroare sau de a înşela partea contractantă întrucât fila cec, instrument de plată, nu 
putea fi introdusă la plată în momentul respectiv, iar SC [...] SRL nu putea să încaseze plăţi. 

În ceea ce priveşte infracţiunile pentru care a fost sesizată instanţa de judecată, apreciază 
că nu se poate reţine împrejurarea că fila cec a fost  emisă cu falsificarea datei, apărarea explicând 
în ce condiţii s-a completat data respectivă şi în condiţiile în care rezultă din expertiza efectuată în 
cauză că nu inculpatul este cel care a datat fila cec, în mod evident, nu se poate reţine nici 
săvârşirea infracţiunii în legătură cu această chestiune; s-a susţinut că, în mod greşit, s-a apreciat 
de instanţa de fond  că inculpatul ar fi avut interesul să ultradateze fila cec pentru a induce în 
eroare partea civilă, în condiţiile în care contractul fusese semnat, iar lucrarea fusese executată, iar 
prin ultradatarea instrumentului de plată nu se făcea altceva decât să se respecte clauza 
contractului, respectiv art. 8 din contract; declaraţia martorului care a primit fila cec este cât se 
poate de elocventă în acest sens, spunând că este posibil că însuşi acesta să fi completat data, fiind 
conştient de împrejurarea că nu o putea introduce la plata decât  la momentul scadentei obligaţiei, 
conform clauzelor contractuale. 

S-a mai arătat că în mod greşit instanţa de fond a dispus schimbarea încadrării juridice din 
infracţiunea prev. de art. 84 pct. 2 din Legea nr. 59/1934 în infracţiunea de înşelăciune prev. de 
art. 244 alin. 2 C.p. cu atât mai mult cu cât prin rechizitoriul nr. 5055/P/2011 al Parchetului de pe 
lângă Judecătoria Medgidia se dispusese clasarea cauzei sub aspectul infracţiunii de înşelăciune  
întrucât s-a opinat că fapta nu există,  iar în legătură cu soluţia de clasare pentru fapta de 
înşelăciune nu s-a promovat nicio plângere, conform dispoziţiilor procedurale. 

Ultimul motiv de apel, în subsidiar, are în vedere încadrarea reţinută prin rechizitoriu 
întrucât apreciază că încadrarea infracţiunii ca fiind înşelăciune este greşită; astfel, s-a arătat că, în 
mod greşit, instanţa de fond a considerat a fi lege penala mai favorabila noul Cod penal, în 
condiţiile în care atât prin raportare la limitele de pedeapsa dar şi la celelalte instituţii din partea 
generala a codului penal, legea penala mai favorabila este vechiul Cod penal. 

Referitor la infracţiunea reţinută în sarcina inculpatului prev. de art. 84 pct. 2 din Legea nr. 
59/1934, s-a susţinut că a intervenit prescripţia răspunderii penale. 

În ceea ce priveşte acţiunea civilă formulată în cauză, solicită respingerea acesteia ca 
inadmisibilă raportat la decizia pronunţată de I.C.C.J. anterior menţionată. 

La termenul din data 12.02.2015, inculpatul [...] a fost audiat de către instanţa de apel. 
În apel: 

Examinând sentinţa apelată în raport de motivele de apel şi de actele şi lucrările 
dosarului, Curtea constată că apelul formulat în cauză de către inculpatul [...] sub aspectul reţinerii 
săvârşirii infracţiunii prev. de art.84 pct.1 din Legea nr.59/1934, al individualizării pedepsei 
aplicate inculpatului [...] pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune prev. de art.244 alin.2 cod 
penal cu aplicarea art.5 cod penal şi art.396 alin.10 cod procedură penală de la 2 ani şi 6 luni 
închisoare la 2 ani închisoare şi al dispoziţiei de anulare a suspendării sub supraveghere a 
executării pedepsei închisorii de 3 ani închisoare dispusă prin sentinţa penală nr.305/07.03.2012 a 
Judecătoriei Constanţa, hotărâre care a fost desfiinţată prin decizia penală nr.554/08.06.2012 a 
Curţii de Apel Constanţa, pentru următoarele: 

În ceea ce priveşte infracţiunea prev. de art.84 pct.1 din Legea nr.59/1934 de emitere a 
unui cec fără a avea autorizarea trasului, Curtea constată că instanţa de fond a reţinut că inculpatul 
[...], administrator al S.C. [...] S.R.L., la data de 02.11.2010 a emis o filă CEC deşi se afla în 
interdicţie bancară ca urmare a emiterii anterior a unei file cec fără acoperire. 

Din analiza probei cu înscrisuri coroborate cu declaraţiile inculpatului [...] şi declaraţiile 
martorilor [...] şi [...], Curtea constată că inculpatul, în calitatea sa de administrator al S.C. [...] 
S.R.L., a emis la data de 02.11.2010 (fiind menţionată pe fila CEC data de 02.01.2011 deoarece 
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părţile contractante conveniseră la fila CEC să fie scadentă la 60 de zile) fila CEC seria [...] pentru 
plata sumei totale de 83211,29 lei şi că, la momentul emiterii şi cel al prezentării spre plată în 
contul bancar deschis la trasul [...] S.A., disponibilul bănesc necesar acoperirii acestuia lipsea. 

Cu privire la data emiterii filei CEC, respectiv 02.11.2010, se impune menţiunea că art.8 
din contractul dintre părţi prevedea că „Plata se va face la 60 (şaizeci) zile cu fila CEC emisă la 
recepţia lucrărilor”, iar recepţia lucrărilor a avut loc la data de 02.11.2010 astfel cum reiese din 
probatoriul administrat în cauză: declaraţiile inculpatului [...] şi declaraţiile martorilor [...] şi [...]. 

Curtea reţine că infracţiunea prev. de art.84 pct.1 din Legea nr.59/1934 de emitere a unui 
cec fără a avea autorizarea trasului se săvârşeşte cu intenţie directă, fiind astfel necesar pentru 
existenţa infracţiunii sub aspect subiectiv ca inculpatul să fi cunoscut la data de 02.11.2010 (data 
emiterii filei CEC) că S.C. [...] S.R.L. se afla în interdicţie bancară şi cu toate acestea a emis fila 
CEC respectivă. 

Din istoricul incidentelor de plăţi privind pe S.C. [...] S.R.L., Curtea reţine că anterior 
datei de 02.11.2010, respectiv la data de 23.07.2010 s-a înregistrat la CIP un CEC refuzat la plată 
din lipsa parţială de disponibil. 

Curtea reţine însă nu s-a dovedit în mod cert că s-a adus la cunoştinţa S.C. [...] S.R.L. a 
interdicţiei bancare de emitere cecuri pentru perioada 23.07.2010-23.07.2011. 

Astfel, deşi s-a emis somaţia nr.1615/26.07.2010 de către [...] în acest sens, comunicată 
în modalitatea confirmării cu primire către S.C. [...] S.R.L. la sediul din oraşul [...], jud. Constanţa, 
aceasta s-a întors cu menţiunile „retur” şi „lipsă domiciliu” astfel cum se susţine prin adresa 
nr.960/01.06.2012 emisă de către [...] (f.33 d.u.p.); verificând înscrisurile ataşate, Curtea constată 
că la dosar există doar confirmări de primire returnate doar pentru perioada 30.12.2001-
07.01.2011, neexistând astfel vreun înscris cu privire la comunicarea somaţia nr.1615/26.07.2010 
de către [...]. 

Curtea reţine şi dispoziţiile art.4 alin.2 cod procedură penală: „După administrarea 
întregului probatoriu, orice îndoială în forma convingerii organelor judiciare se interpretează în 
favoarea suspectului sau inculpatului”. 

Faţă de ansamblul aspectelor expuse mai sus, Curtea constată că nu se poate reţine fără 
putinţă de tăgadă că inculpatului [...] a avut cunoştinţă, în calitate de administrator al S.C. [...] 
S.R.L., că nu mai poate emite cecuri în perioada 23.07.2010 -23.07.2011, neputându-se astfel 
reţine că a emis la data de 02.11.2010 a emis o filă CEC deşi societatea se afla în interdicţie 
bancară cu forma de vinovăţie cerută de lege (intenţia), nefiind întrunite astfel elementele 
constitutive (sub aspectul laturii subiective) ale infracţiunii prev. de art.84 pct.1 din Legea 
nr.59/1934 de emitere a unui cec fără a avea autorizarea trasului. 

În consecinţă, în baza art.396 alin.5 cu referire la art.16 alin.1 lit.b) cod procedură penală, 
va achita pe inculpatul [...] pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art.84 pct.1 din Legea 
nr.59/1934.  

Curtea constată că nu sunt întemeiate motivele de apel invocate de către inculpatul [...] 
cu privire la modalitatea punerii în discuţie a schimbării încadrării juridice la termenul din data de 
01.10.2014. 

În acest sens, Curtea reţine că la data de 17.07.2014 instanţa de fond a dispus repunerea 
cauzei pe rol pentru punerea în discuţia părţilor a schimbării încadrării juridice dată faptelor, 
fixând termen pentru data de 01.10.2014 pentru când au fost citate părţile. 

Citaţia pentru inculpatul [...] a fost comunicată acestuia la adresa sa, respectiv oraşul [...], 
[...], judeţul Constanţa, fiind afişată înştiinţarea potrivit art.261 alin.4 cod procedură penală. 

Atâta timp cât inculpatul [...] nu s-a prezentat pentru comunicarea citaţiei, sunt aplicabile 
prev. art.261 alin.4 g) cod procedură penală în sensul că citaţia se consideră comunicată la 
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împlinirea termenului pe care îl avea pentru prezentarea la organul judiciar pentru ridicarea 
citaţiei. 

În consecinţă, la termenul de judecată din data de 01.10.2014 la instanţa de fond a fost 
procedură completă cu toate părţile, inclusiv cu inculpatul [...], când s-a pus în discuţie cererea de 
schimbare a încadrării juridice a faptelor. 

Din interpretarea dispoziţiilor art.386 alin.1 cod procedură penală, Curtea reţine că 
acestea au în vedere doar situaţia în care inculpatul este prezent în instanţă, nu şi cazul în care 
inculpatul lipseşte, având în vedere menţiunea privind atragerea atenţiei inculpatului cu privire 
dreptul de a solicita lăsarea cauzei mai la urmă sau amânarea judecăţii. 

Curtea mai reţine că nu se poate constata că s-a încălcat dreptul inculpatului cu privire la 
pregătirea apărării atâtat timp cât hotărârea instanţei de fond nu era definitivă şi, mai mult, 
inculpatul a formulat apel cu privire la acest aspect, prezentând în apel concluzii pe larg cu privire 
la schimbarea încadrării juridice a faptelor atât prin motivele scrise de apel cât şi prin concluziile 
orale expuse cu ocazia dezbaterilor din faţa instanţei de apel de la termenul de judecată din 
14.05.2015. 

Nu este întemeiat nici motivul de apel al inculpatului cu privire la greşita introducere în 
cauză de către instanţa de fond în calitate de persoană vătămată şi constituirea de parte civilă a SC 
[...] SRL. 

În acest sens, Curtea constată că faţă de particularităţile cauzei nu sunt incidente prev. 
art.20 alin.1 cod procedură penală: „Constituirea ca parte civilă se poate face până la începerea 
cercetării judecătoreşti”. 

Astfel, Curtea are în vedere că până la termenul de judecată din data de 01.10.2014, 
obiectul judecăţii îl constituia infracţiuni prev. de Legea nr.59/1934 iar potrivit deciziei nr.43/2008 
pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în interesul legii acţiunea civilă vizând 
infracţiunile prev. de art.84 din Legea nr.59/1934 asupra cecului sunt inadmisibile. 

Curtea reţine că de termenul de judecată din data de 01.10.2014, când s-a pus în discuţia 
părţilor schimbarea încadrării juridice dată uneia dintre fapte din infracţiunea prev. de art.84 pct.2 
din Legea nr.59/1934 în infracţiunea de înşelăciune prev. de art.244 alin.2 cod penal, a constituit 
primul termen de judecată când partea vătămată se putea constitui parte civilă în cauză raportat la 
infracţiunea de înşelăciune. 

Prin urmare, a operat o prorogare legală a momentului constituirii de parte civilă, 
raţionamentul fiind similar cu cel prev. de art.386 alin.2 cod procedură penală pentru care se 
prorogă momentul curgerii termenului de formulare a plângerii prealabile de către partea vătămată 
în cazul punerii în discuţie a schimbării încadrării juridice într-o infracţiune pentru care este 
necesară plângerea prealabilă a persoanei vătămate.    

Nu este întemeiată nici susţinerea inculpatului în sensul că instanţa de fond s-a 
antepronunţat prin punerea în discuţie a cererii de schimbarea a încadrării juridice, din actele şi 
lucrările dosarului primei instanţe reieşind că instanţa de fond doar a pus în discuţia părţilor la 
termenul din data de 01.10.2014 cererea de schimbarea a încadrării juridice a unei dintre fapte. 

Curtea constată că nu sunt întemeiate nici motivele de apel ale inculpatului [...] prin care 
s-a criticat greşita schimbarea a încadrării juridice din infracţiunea prev. de art.84 pct.2 din Legea 
nr.59/1934 în infracţiunea de înşelăciune prev. de art.244 alin.2 cod penal. 

Astfel, Curtea constată că intenţia inculpatului [...], în calitate de administrator al S.C. 
[...] S.R.L., de a înşela partea vătămată SC [...] SRL, reiese în mod cert cu privire la executarea 
contractului nr. 472/25.08.2010 între cele două societăţi comerciale contractante, respectiv 
nerespectarea cu rea credinţă a art.8 şi art.9 din contract care prevăd că S.C. [...] S.R.L. trebuia să 
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efectueze plata lucrărilor în termen de 60 de zile cu fila CEC, în condiţiile şi termenele 
contractului. 

Astfel, Curtea reţine că inculpatul [...], în calitate de administrator al S.C. [...] S.R.L., a 
dat asigurări constante reprezentanţilor părţii vătămate SC [...] SRL începând cu data de 
02.11.2010 că va efectua plata lucrărilor efectuate de către SC [...] SRL, însă din toate demersurile 
ulterioare ale inculpatului reiese intenţia acestuia de a achita preţul lucrărilor. 

În acest sens, Curtea reţine că deşi S.C. [...] S.R.L. a încasat de la Primăria [...] preţul 
lucrărilor efectuate – „Canalizare menajeră str. Spiru Haret” (lucrări ce au fost subcontractate 
părţii vătămate SC [...] SRL) în cuantum de 83.211,29 lei precum şi alte sume importante de bani 
în perioada 02.10.2010 – 02.01.2011 (ex. 41.000 RON la data de 7.12.2010, 500.000 RON la 
17.10.2010, 115.499 RON la 29.12.2010, astfel cum reiese din extrasul de cont al S.C. [...] S.R.L.) 
inculpatul [...] a retras toate aceste sume, firma administrată de acesta având în sold doar suma de 
210 RON în data de 31.12.2010, deci în ultima zi lucrătoare înaintea datei de 02.01.2011 când ar fi 
trebuit să intre la plată fila CEC emisă pentru plata lucrărilor efectuate de către SC [...] SRL iar 
inculpatul cunoştea acest lucru. 

Nu este întemeiată susţinerea inculpatului în sensul că nu se poate reţine intenţia acestuia 
de a înşela partea vătămată deoarece fila CEC a fost înmânată la finalul contractului şi nu la 
momentul încheierii contractului sau al debutării lucrărilor, astfel că inculpatul nu mai avea cum 
să inducă în eroare partea vătămată. 

Curtea reţine, astfel cum s-a arătat mai sus, că din probatoriul administrat în cauză reiese 
că intenţia inculpatului a fost aceea ca lucrările „Canalizare menajeră str. Spiru Haret” contractate 
de către fima administrată de către acesta de la Primăria [...] şi subcontractate ulterior către SC [...] 
SRL să fie executate de către această firmă însă nu mai efectueze plata lucrărilor, aspect care 
reiese din faptul că a încasat contravaloarea lucrărilor de la Primăria [...] şi a avut şi alte încasări 
de sume importante în contul firmei (de peste 600.000 RON) şi cu toate acestea înainte de data de 
02.01.2011 când ar fi trebuit să se facă plata sumei de 83.211 RON către SC [...] în contul S.C. 
[...] S.R.L. se mai găsea doar suma de 210 ron, în perioada 07-29.12.2010 inculpatul retrăgând din 
contul firmei adminsitrate de el suma totală de peste 661.000 RON. 

Plata ulterioară datei de 02.01.2011 de către inculpatul [...] a sumei de 40.000 RON către 
partea vătămată SC [...] nu reflectă lipsa intenţiei inculpatului de a înşela partea vătămată, având în 
vedere toate demersurile efectuate de inculpat în perioada de la semnarea contractului şi până la 
data de 31.12.2015.   
 Prin urmare, Curtea reţine că prin emiterea filei CEC la data de 02.10.2011 de către 
inculpat, acesta a intenţionat să înşele partea vătămată pentru a obţine un folos injust, constând în 
contravaloarea lucrărilor „Canalizare menajeră str. Spiru Haret” contractate de către fima 
administrată de către inculpat de la Primăria [...] şi subcontractate ulterior către SC [...] SRL, prin 
încasarea contravalorii lucrărilor de la primăria [...] şi neplata lucrăriilor efectuate de către 
subcontractant, aspect care reiese din retragerile de numerar efectuate de inculpat până la data de 
31.12.2010, fiind astfel întrunite elementele constitutive ale infracţiunii de înşelăciune prev. de 
art.244 alin.2 cod penal, mijlocul fraudulos fiind fila CEC prin care s-a obţinut încrederea părţii 
vătămate privind plata lucrărilor ce urmau să fie efectuate de către subcontractanta parte vătămată. 
    Faptul că partea vătămată nu a formulat plângere împotriva soluţiei procurorului din 
rechizitoriu de clasare a cauzei faţă de inculpatul [...] cu privire la săvârşirea infracţiunii de 
înşelăciune prev. de art.244 cod penal 1969 nu determină o autoritate de lucru judecat cu privire la 
acest aspect, doar o hotărâre judecătorească definitivă având consecinţa autorităţii de lucru 
judecat, astfel că în cursul judecăţii cauzei cu privire la fapta respectivă (căreia procurorul i-a dat o 
altă încadrare juridică) instanţa de judecată poate dispune schimbarea încadrării juridice. 
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    Nu este întemeiat motivul de apel al inculpatului prin care s-a susţinut că legea penală 
mai favorabilă este codul penal 1969, având în vedere că limitele speciale de pedeapsă pentru 
infracţiunea de înşelăciune prev. de art.215 alin.1,3,4 cod penal 1969 este închisoare de la 3 la 15 
ani pe când infracţiunea de înşelăciune prev. de art.244 alin.2 cod penal este închisoare de la 1 la 5 
ani, neimpunându-se aplicarea unei alte modalităţi de executare decât cea în regim de detenţie, 
raportat la modalitatea concretă de comitere a faptei. 
 În consecinţă, având în vedere că pedeapsa aplicată inculpatului va fi executată în regim de 
detenţie şi raportat la pricipiul aplicării globale a legii penale mai favorabile, raportat şi la decizia 
Curţii Constituţionale nr.265/06.05.2014 (publicată în Monitorul Oficial al României, partea I 
nr.372/20.05.2014), decizie definitivă şi general obligatorie, nu sunt întemeiate motivele de apel 
ale inculpatului privind intervenirea prescripţiei speciale a răspunderii penale a inculpatului pentru 
infracţiunile prev. de Legea nr.59/1934 potrivit art. 124 cod penal 1969 rap. la art.122 alin.1 lit.e) 
cod penal 1969 având în vedere că prin aplicarea globală a codului penal 1969 ca lege penală mai 
favorabilă s-ar impune aplicarea inculpatului a unei pedepse de cel puţin 3 ani închisoare pentru 
săvârşirea infracţiunea de înşelăciune prev. de art.215 alin.1,3,4 cod penal 1969. 
    Astfel cum s-a arătat mai sus, legea penală mai favorabilă constă în dispoziţiile codului 
penal în vigoare din 01.02.2014 raportat la limitele speciale de pedeapsă prevăzute pentru 
infracţiunea de înşelăciune prev. de art.244 alin.2 cod penal (închisoare de la 1 la 5 ani) şi la faptul 
că pedeapsa urmează să se execute în regim de detenţie; aplicând global dispoziţiile noului cod 
penal, Curtea constată că de la momentul comiterii faptelor privind Legea cecului (02.11.2010) nu 
s-a împlinit până în prezent termenul de 6 ani de prescripţie specială a răspunderii penală prev. de 
art.155 alin.4 cod penal rap. la art.154 alin.1 lit.e) cod penal.  

În ceea ce priveşte individualizarea judiciară a pedepsei aplicată inculpatului pentru 
săvârşirea infracţiunii de înşelăciune prev. de art.244 alin.2 cod penal, Curtea va admite apelul 
inculpatului (având în vedere efectul devolutiv al apelului prev. de art.417 alin.2 cod procedură 
penală) şi va reduce pedeapsa aplicată inculpatului [...] pentru săvârşirea infracţiunii de 
înşelăciune prev. de art.244 alin.2 cod penal cu aplicarea art.5 cod penal şi art.396 alin.10 cod 
procedură penală de la 2 ani şi 6 luni închisoare la 2 ani închisoare, raportat la limitele speciale de 
pedeapsă, la  cuantumul prejudiciului cauzat de 83.000 RON şi la faptul că inculpatul a achitat 
parţial prejudiciul prin plata sumei de 40.000 RON. 
 Nu este întemeiat nici motivul de apel al inculpatului prin care s-a susţinut că fila CEC nu 
a fost emisă cu falsificarea datei. 
 Astfel, Curtea reţine că din probatoriul administrat în cauză (declaraţiile martorilor, 
declaraţiile inculpatului) reiese în mod cert că fila CEC în cauză a fost emisă după recepţia 
lucrărilor şi emiterea facturii, respectiv la data de 02.10.2010 şi nu la data de 02.11.2010, fiind 
semnată de către inculpat, astfel cum chiar acesta a declarat, fila CEC fiind astfel emisă, potrivit 
practicii emiterii filei CEC „în alb”, fiind necesar ca acesta să fie semnat de emitent, şi rap. la 
art.12 şi art.14 din Legea nr.59/1934. 
 Prin urmare, CEC-ul ar fi trebuit să conţină data de 02.11.2010 şi să fie introdus la plată la 
data de 02.01.2010 potrivit art.8 din contractul încheiat între cele 2 societăţi comerciale. 
 Curtea mai constată că apelul inculpatului este fondat sub aspectul dispoziţiei de anulare a 
suspendării sub supraveghere a executării pedepsei închisorii de 3 ani închisoare dispusă prin 
sentinţa penală nr.305/07.03.2012 a Judecătoriei Constanţa, hotărâre care a fost desfiinţată în parte 
prin decizia penală nr.554/08.06.2012 a Curţii de Apel Constanţa, dispunându-se achitarea 
inculpatului [...] pentru: 

- comiterea infracţiunii de înşelăciune prev. de art.215 alin.1,2,3 cod penal (parte vătămată 
[...]);  
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- comiterea infracţiunii de înşelăciune prev. de art.215 alin.1,2,3 cod penal (parte vătămată 
S.C. [...] SRL). 
Prin urmare, Curtea constată că pentru infaracţiunile care au făcut obiectul acelei judecăţi 

s-a pronunţat o hotărâre definitivă de achitare a inculpatului [...], fiind casată hotărârea instanţei de 
fond de condamnare a inculpatului.             

Faţă de ansamblul considerentelor expuse, în baza art.421 pct.2 lit.a) cod procedură penală, 
Curtea va admite apelul formulat de către inculpatul [...] împotriva sentinţei penale nr. 3432 din 
data de 29.10.2014 pronunţată de Judecătoria Medgidia, în dosarul penal nr. 3562/256/2014, va 
desfiinţa sentinţa apelată şi rejudecând, în baza art.396 alin.5 cu referire la art.16 alin.1 lit.b) cod 
procedură penală, va achita pe inculpatul [...] pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art.84 pct.1 din 
Legea nr.59/1934. 

Curtea va reduce pedeapsa aplicată inculpatului [...] pentru săvârşirea infracţiunii de 
înşelăciune prev. de art.244 alin.2 cod penal cu aplicarea art.5 cod penal şi art.396 alin.10 cod 
procedură penală de la 2 ani şi 6 luni închisoare la 2 ani închisoare. 
    Se va înlătura dispoziţia de anulare a suspendării sub supraveghere a executării pedepsei 
închisorii de 3 ani închisoare dispusă prin sentinţa penală nr.305/07.03.2012 a Judecătoriei 
Constanţa, hotărâre care a fost desfiinţată prin decizia penală nr.554/08.06.2012 a Curţii de Apel 
Constanţa. 
    În baza art.38 cod penal şi art.39 alin.1 lit.d) cod penal, Curtea va contopi pedepsele 
aplicate inculpatului [...]: 

     - 2 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune prev. de art.244 alin.2 cod penal cu 
aplicarea art.5 cod penal şi art.396 alin.10 cod procedură penală, 

     -180 zile-amendă (cuantumul unei zile-amendă fiind de 10 lei) pentru săvârşirea infracţiunii de 
emitere a unui cec cu dată falsă prev. de art.84 pct.3 din Legea nr.59/1934, modif. Prin art.23 pct.I 
titlul al II-lea din Legea nr.187/2012, cu aplicarea art.5 cod penal, 

Inculpatul [...] urmând să execute în final pedeapsa de 2 ani închisoare la care se va adăuga 
pedeapsa amenzii constând în 180 zile-amendă, cuantumul unei zile-amendă fiind de 10 lei.  

Având în vedere aspectele expuse mai sus, modalitatea concretă de comitere a faptelor de 
către inculpat, Curtea apreciază că se impune executarea în regim de detenţie a pedepsei închisorii 
aplicate inculpatului, menţinând sub acest aspect hotărârea instanţei de fond. 

De asemenea, faţă de reţinerea infracţiunii de înşelăciune comisă de către inculpat, Curtea 
constată că în mod întemeiat instanţa de fond a dispus obligarea inculpatului la plata către partea 
vătămată a sumei de 43.000 lei cu titlu de daune materiale, având în vedere că din prejudiciul 
iniţial de 83.000 lei inculpatul a plătit părţii vătămate suma de 40.000 lei.       

Curtea va menţine restul dispoziţiilor sentinţei apelate în măsura în care nu contravin 
prezentei decizii. 

Decizia penală nr. 470/P/19.05.2015 
Judecător redactor Dan Iulian Năstase 

 
          10. Sustragere componente ale vagoanelor date spre casare. Furt calificat în 
formă continuată. Recunoașterea săvârșirii faptelor. Contopirea pedepselor. 

 
La individualizarea pedepsei aplicată inculpatului, instanţa de fond a avut în vedere în mod corect 

criteriile prev. de art. 72 C.pen. 1969, si anume: dispoziţiile din partea generala a Codului Penal 1969 
privind infracţiunea consumată şi cele privind forma continuată; limitele de pedeapsă prevăzute în partea 
speciala, de la 4 la 18 ani, reduse în condiţiile art. 396 alin. 10 c.p.p.; gradul de pericol social al faptei pe 
care instanţa îl apreciază ca fiind relativ ridicat, raportat la faptul că inculpatul a săvârşit fapta în forma 
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continuată; persoana şi conduita inculpatului – este în vârstă de 29 ani, pe parcursul urmăririi penale a avut 
o atitudine sinceră, recunoscând şi regretând săvârşirea faptei, are antecedente penale, fiind condamnat 
anterior, însă pentru fapte concurente cu cele din prezenta cauză. 

Faptele din prezenta cauză au fost comise în luna mai 2011, astfel că pedeapsa de 1 an şi 6 luni 
închisoare aplicată pentru faptele care fac obiectul prezentului dosar ar fi trebuit contopită în condiţiile 
codului penal 1969 (lege penală mai favorabilă din perspectiva regimului sancţionator al concursului de 
infracţiuni, raportat şi la aplicarea globală a legii penale mai favorabile, potrivit Deciziei Curţii 
Constituţionale nr.265/06.05.2014, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I nr.372/20.05.2014, 
decizie definitivă şi general obligatorie) cu pedepsele de 3 ani şi 6 luni închisoare, 3 ani şi 4 luni închisoare şi 
3 ani şi 6 luni închisoare (rezultate din adăugarea la fiecare dintre pedepsele de 1 an închisoare, 10 luni 
închisoare, 1 an închisoare aplicate aceluiaşi inculpat prin sentinţa penală nr.468/10.04.2013 a Judecătoriei 
Constanţa a pedepsei de 2 ani şi 6 luni închisoare aplicată inculpatului prin sentinţa penală 
nr.1414/29.12.2011 a Judecătoriei Constanţa ca urmare a revocării suspendării sub supraveghere a 
executării pedepsei, astfel cum s-a dispus prin sentinţa penală nr.468/10.04.2013 a Judecătoriei Constanţa), 
în final inculpatul [...] executând pedeapsa cea mai grea de 3 ani şi 6 luni închisoare. 

 
Art. 208 alin. 1 Cod penal 1969 

Art. 209 alin. 1 lit. a şi g, alin. 3 lit. f) Cod penal 1969 
Decizia ICCJ nr. 1 din 17 ianuarie 2011 

 
Constată că prin sentinţa penală nr. 1257 din data de 20.11.2014 pronunţată de Judecătoria 

Constanţa, în dosarul penal nr. 16618/212/2014, s-a hotărât: 
„În baza art. 386 c.p.p. rap. la art. 5 cod penal, dispune schimbarea încadrării juridice a faptei 

reţinute în actul de sesizare în sarcina inculpatului [...], din infracţiunea prev. de art. 228 alin. 1- art. 
229 alin. 1 lit. b, alin. 3 lit. f c.p., cu aplicarea art. 41 alin. 2 c.p. 1969, în infracţiunea prev. de art. 
208 alin. 1 c.p., art. 209 alin. 1 lit. a şi g, alin. 3 lit. f) c.p.1969, cu aplic. art. 41 alin. 2 c.p. 1969. 

În baza art. 208 alin. 1 c.p., art. 209 alin. 1 lit. a şi g, alin. 3 lit. f) c.p.1969, cu aplic. art. 41 
alin. 2 c.p. 1969, art. 74 alin. 1 lit. c) -  art. 76 alin. 1 lit. d) c.p. 1969, art. 396 alin. 10 c.p.p., 
condamnă pe inculpatul [...], la pedeapsa de 1 an şi 6 luni  închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de 
furt calificat. 

Constată că fapta dedusă judecăţii este concurentă cu infracţiunile pentru care inculpatul a 
fost condamnat prin sentinţa penală nr. 468/10.04.2013 a Judecătoriei Constanţa, definitivă prin 
decizia penală nr. 484/P/21.06.2013 a Curţii de Apel Constanţa, la pedeapsa rezultantă de 3 ani şi 6 
luni închisoare, precum şi cu infracţiunea pentru care inculpatul a fost condamnat prin s.p. nr. 
1414/29.12.2011 a Judecătoriei Constanţa, definitivă prin nerecurare 

Constată că prin sentinţa penală nr. 468/10.04.2013 a Judecătoriei Constanţa, definitivă prin 
decizia penală nr. 484/P/21.06.2013 a Curţii de Apel Constanţa, a fost revocat beneficiul suspendării 
sub supraveghere a executării pedepsei de 2 ani şi 6 luni închisoare, aplicate prin s.p. nr. 
1414/29.12.2011 a Judecătoriei Constanţa, definitivă prin nerecurare. 

Repune în individualitatea lor pedepsele de 1 an închisoare, 10 luni  închisoare şi 1 an 
închisoare, aplicate prin sentinţa penală nr. 468/10.04.2013 a Judecătoriei Constanţa, definitivă prin 
decizia penală nr. 484/P/21.06.2013 a Curţii de Apel Constanţa. 

Menţine revocarea suspendării sub supraveghere a executării pedepsei  de 2 ani şi 6 luni, 
aplicate prin s.p. nr. 1414/29.12.2011 a Judecătoriei Constanţa, revocare dispusă prin sentinţa penală 
nr. 468/10.04.2013 a Judecătoriei Constanţa, definitivă prin decizia penală nr. 484/P/21.06.2013 a 
Curţii de Apel Constanţa. 

În baza art. 36 alin. 1 c.p. 1969, art. 33 lit. a - art. 34 alin. 1 lit. b c.p. 1969, contopeşte 
pedeapsa de 1 an şi 6 luni, stabilită prin prezenta, cu pedepsele de 1 an închisoare, 10 luni închisoare 
şi 1 an închisoare, aplicate prin sentinţa penală nr. 468/10.04.2013 a Judecătoriei Constanţa, urmând 
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ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea, de 1 an şi 6 luni închisoare, la care se adaugă 
pedeapsa de 2 ani şi 6 luni aplicată prin s.p. nr. 1414/29.12.2011 a Judecătoriei Constanţa, în final 
inculpatul având de executat pedeapsa de 4 ani închisoare. 

Pedeapsa se execută în regim de detenţie, conform art. 57 cod penal 1969. 
Dispune anularea mandatului de executare a pedepsei închisorii, emis în baza sentinţei penale 

nr. 468/10.04.2013 a Judecătoriei Constanţa şi emiterea unor noi forme de executare, la data 
rămânerii definitive a prezentei hotărâri.  

În baza art. 36 alin. 3 c.p. 1969, deduce din pedeapsa rezultantă de 4 ani închisoare, aplicată 
prin prezenta, perioada executată de la data de 10.02.2013 la zi.  

În baza art. 12 alin. 1 din legea 187/2012, art. 71 Cod penal 1969, interzice inculpatului pe 
durata executării pedepsei principale drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II- a şi de art. 
64 alin. 1 lit. b  Cod penal 1969. 

Constată că persoanele vătămate SC [...] SRL Constanţa (pentru actul material din 
16.05.2011) şi S.N.T.F.M. „[...]” S.A – Sucursala Muntenia Dobrogea (pentru actul material din 
28.05.2011), nu s-au constituit părţi civile în cauză. 

În baza art. 118 alin. 1 lit. b) c.p. 1969, dispune confiscarea bunurilor depuse la camera de 
corpuri delicte a I.P.J. Constanţa, în baza dovezii seria CT nr. …/14.07.2011. 

Constată disjunsă cauza privind pe inculpatul [...], atât sub aspectul acţiunii penale, cât şi al 
acţiunii civile (pentru actele materiale din 18.07.2011, 22.07.2011, 27.08.2011 şi 20.09.2011), 
formulate de S.N.T.F.M. „[...]” S.A – Sucursala Muntenia Dobrogea. 

În baza art. 274 alin. 1 C.pr. penala obligă pe inculpatul [...] la plata sumei de 1000 lei, cu 
titlu de cheltuieli judiciare avansate de statul român.” 

Pentru a se pronunţa astfel, instanţa de fond a reţinut următoarele: 
1. La data de 16.05.2011, lucrătorii din cadrul Grupării Mobile de Jandarmi "Tomis" 

Constanţa, deplasându-se în zona Poarta 1 Port Constanţa, au observat două persoane aflate lângă 
gardul împrejmuitor, una în interior şi una în exteriorul gardului, cea din interior înmânând mai multe 
bucăţi de fier vechi, printr-o spărtură a gardului, persoanei aflate în exterior. 

Procedându-se la legitimarea celor doi, s-a stabilit identitatea acestora în persoanele numiţilor 
[...] şi [...]. 

Fiind întrebaţi cu privire la provenienţa bucăţilor de fier pe care le scoteau din port, cei doi 
inculpaţi, atât la faţa locului cât şi în cuprinsul declaraţiilor ulterioare, au arătat că le-au sustras din 
zona Porţii de acces nr. 1, de la mai multe vagoane care erau date spre casare şi în curs de 
dezmembrare de către SC [...] SRL. 

Piesele de fier au fost predate societăţii păgubite care a arătat prin adresă că, într-adevăr, la 
data de 16.05.2011, în incinta societăţii se aflau vagoane CFR date spre casare şi în curs de debitare. 
A mai arătat că valoarea bunurilor este de 595 de lei, sumă pentru care nu se constituie parte civilă 
deoarece prejudiciul a fost recuperat. 

Având în vedere probele administrate se reţine în fapt că, la data de 16.05.2011, inculpaţii [...] 
şi [...] au sustras din incinta SC [...] SRL mai multe bucăţi de fier de la vagoanele CFR date spre 
casare şi aflate în curs de dezmembrare. 

Situaţia de fapt se probează cu procesul-verbal de constatare din data de 16.05.2011, 
declaraţiile martorului [...], adresa emisă de SC [...] SRL nr. 11867 din 15.06.2011, coroborate cu 
declaraţiile de învinuit şi inculpat ale numiţilor [...] şi [...]. 

 
2. La data de 28.05.2011, în jurul orelor 20:30, inculpaţii [...] şi [...] au pătruns în Portul 

Constanţa, cu scopul de a sustrage componente metalice de la vagoanele CFR aflate în staţionare în 
triaj, având asupra lor două chei inelare, o cheie reglabilă, două dornuri din fier şi o ţeava metalică. 
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Ajunşi în triaj, cei doi inculpaţi au intrat sub un vagon de tren, începând să demonteze o placă ce se 
afla în spatele cârligului de tracţiune de la un vagon. În aceste împrejurări, în jurul orelor 22:30 
(noaptea), inculpaţii au fost observaţi de către lucrătorii din cadrul Serviciului de Poliţie Transporturi 
Maritime care, după ce i-au legitimat, au procedat la ridicarea uneltelor descoperite la aceştia. 

Atât cu ocazia depistării la faţa locului cât şi în cursul declaraţiilor ulterioare, cei doi inculpaţi 
au recunoscut săvârşirea faptei arătând că, la momentul prinderii lor de către poliţişti, începuseră să 
desfacă placa din spatele cârligului de tracţiune de la vagon şi că urmau să demonteze şi alte piese de 
tren cu sculele pe care le aveau asupra lor. 

Uneltele descoperite şi ridicate de la inculpaţi au fost predate la Camera de corpuri delicte a 
IPJ Constanţa în baza dovezii seria CT nr. …. 

Împotriva acestei sentinţe a declarat apel inculpatul [...]. 
În dezvoltarea motivelor de apel ale inculpatului [...] s-a solicitat, în temeiul dispoziţiilor art. 

421 alin. 2 Cod procedură penală, admiterea apelului sub aspectul chestiunilor legate de 
descontopirea şi contopirea pedepselor, arătându-se că din sentinţa penală nr. 1414 din 29.12.2011 a 
Judecătoriei Constanţa se poate observa faptul că infracţiunea dedusă judecăţii a fost săvârşită în data 
de 16.05.2011 şi este concurentă cu faptele pentru care inculpatul a fost condamnat anterior prin 
sentinţa penală nr. 1414/29.12.2011, prin care s-a aplicat o pedeapsă de 2 ani şi 6 luni închisoare, iar 
prin sentinţa apelată s-a dispus condamnarea la o pedeapsă de 1 an şi 6 luni închisoare; în opinia 
apărării, instanţa de fond ar fi trebuit să reţină pedeapsa cea mai grea, respectiv 2 ani şi 6 luni 
închisoare, în concurs cu cea de 1 an şi 6 luni închisoare; din sentinţa penală nr. 468 /10.04.2013 
rezultă că apelantul inculpat a comis trei infracţiuni distincte, aflate în concurs, pentru fapta săvârşită 
în data de 12.12.2012 aplicându-i-se 1 an închisoare, pentru fapta din 10.02.2013 - 10 luni închisoare 
şi pentru infracţiunea săvârşită în data de 10.02.2013 - 1 an închisoare; instanţa de fond, în mod 
corect, a stabilit executarea pedepsei cea mai grea de 1 an închisoare, pe care a adăugat-o la pedeapsa 
de 2 ani şi 6 luni, ori în contextul în care în faptele sunt concurente, rezultanta ar fi trebuit să fie 2 ani 
şi 6 luni; fapta pentru care  inculpatul a primit prin sentinţa apelată 1 an şi 6 luni închisoare este în 
concurs cu fapta pentru care a primit 2 ani şi 6 luni, la care se adaugă 1 an închisoare din sentinţa 
penală nr. 468/10.04.2013, întrucât acele fapte au fost săvârşite în perioada de încercare dispusă prin 
sentinţa penală nr. 1414 din 29.12.2011; în consecinţă, instanţa de fond trebuia să cumuleze pedeapsa 
de 2 ani şi 6 luni închisoare cu pedeapsa de 1 an închisoare stabilită prin a doua sentinţă, rezultând o 
pedeapsă de 3 ani şi 6 luni închisoare, deducând în mod corect perioada reţinerii şi arestului 
preventiv, începând cu data de 10.02.2013 la zi. 

În apel s-au depus la dosar sentinţa penală nr. 1414 din 29.12.2011 a Judecătoriei Constanţa, 
sentinţa penală nr.468/10.04.2013 a Judecătoriei Constanţa şi decizia penală nr.484/21.06.2013 a 
Curţii de Apel Constanţa. 

La termenul din data 12.02.2015, inculpatul [...] a precizat personal că nu doreşte să dea 
declaraţie în faţa instanţei de apel, uzând de dreptul la tăcere prev. de art.83 lit.a) cod procedură 
penală. 

Examinând sentinţa apelată în raport de motivele de apel şi de actele şi lucrările dosarului, 
Curtea constată că apelul formulat în cauză de către inculpatul [...] este fondat sub aspectul 
procedeului de contopire a pedepselor, pentru următoarele: 

Prima instanţă a reţinut corect starea de fapt şi a făcut o analiză temeinică a probelor 
administrate în cauză, reţinând vinovăţia inculpatului [...] sub forma intenţiei directe prev. de art. 16 
alin.(3) lit. a) cod penal. 

În acest sens, Curtea are în vedere următoarele mijloace de probă administrate în cauză:  
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Pentru fapta din 16.05.2011 situaţia de fapt se probează cu procesul-verbal de constatare din 
data de 16.05.2011, declaraţiile martorului [...], adresa emisă de SC [...] SRL nr. 11867 din 
15.06.2011, coroborate cu declaraţiile de învinuit şi inculpat ale numiţilor [...] şi [...]. 

 Pentru fapta din 28.05.2011 situaţia de fapt se probează cu procesul-verbal de constatare din 
data de 28.05.2011, declaraţiile martorului [...], coroborate cu declaraţiile de făptuitor, învinuit şi 
inculpat ale persoanelor cercetate. 

Curtea mai reţine, în acelaşi sens, că la termenul de judecată din data de 22.10.2014 din faţa 
instanţei de fond inculpatul [...] a arătat că înţelege să se prevaleze de procedura de judecată 
simplificată a recunoaşterii învinuirii, inculpatul precizând personal în declaraţia dată că recunoaşte 
săvârşirea faptelor reţinute în sarcina lui prin rechizitoriu, că a luat cunoştinţă de probele administrate 
în cursul urmăririi penale pe care şi le însuşeşte şi că nu solicită administrarea altor probe. 

Curtea constată de altfel că motivele de apel invocate de către inculpatul [...] nu vizează 
modalitatea de reţinere a stării de fapt de către prima instanţă încadrarea juridică dată faptelor şi nici 
individualizarea judiciară a pedepselor aplicate inculpatului ci doar procedeul de contopire a 
pedepselor aplicate prin sentinţa apelată cu pedepsele care i-au fost aplicate anterior prin alte hotărâri 
penale. 

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

Astfel, faptele inculpatului [...] care, la datele de 16.05.2011, 28.05.2011 (act rămas în forma 
tentativei), în realizarea aceleiaşi rezoluţii infracţionale, împreună cu inculpatul [...], pe timp de zi 
sau noaptea, a sustras componente ale vagoanelor date spre casare (fapta din 16.05.2011), şi a 
încercat să sustragă componente ale instalaţiilor de siguranţă de la vagoanele de tren CFR din Portul 
Constanţa (fapta din 28.05.2011), întrunesc elementele constitutive ale infracţiunii de furt calificat în 
formă continuată, faptă prev. şi ped. de 208 alin. 1 c.p., art. 209 alin. 1 lit. a şi g, alin. 3 lit. f) 
c.p.1969, cu aplic. art. 41 alin. 2 c.p. 1969. 

Sub aspect subiectiv, inculpatul a acţionat cu intenţie directă. 
Fiind întrunite toate condiţiile cerute de dispoziţiile art. 396 alin. 2 cod procedură penală, în 

mod corect aceasta a dispus condamnarea inculpatului pentru fapta pentru care a fost trimis în 
judecată. 

În cadrul operaţiunii de individualizare judiciară a pedepsei ce urma a fi aplicată, instanţa de 
fond a avut în vedere criteriile generale prev. de art. 74 cod penal şi a stabilit pentru inculpat o 
pedeapsă corespunzătoare gradului de pericol social concret a infracţiunii şi persoanei inculpatului.  

Astfel, la individualizarea pedepsei ce urma a fi aplicată inculpatului [...], instanţa de fond a 
avut în vedere în mod corect criteriile prev. de art. 72 C.pen. 1969, si anume: dispoziţiile din partea 
generala a Codului Penal 1969 privind infracţiunea consumată şi cele privind forma continuată; 
limitele de pedeapsă prevăzute în partea speciala, de la 4 la 18 ani, reduse în condiţiile art. 396 alin. 
10 c.p.p.; gradul de pericol social al faptei pe care instanţa îl apreciază ca fiind relativ ridicat, raportat 
la faptul că inculpatul a săvârşit fapta în forma continuată; persoana şi conduita inculpatului – este în 
vârstă de 29 ani, pe parcursul urmăririi penale a avut o atitudine sinceră, recunoscând şi regretând 
săvârşirea faptei, are antecedente penale, fiind condamnat anterior, însă pentru fapte concurente cu 
cele din prezenta cauză. 

Curtea constată însă că instanţa de fond nu a procedat în mod corect vla contopirea pedepsei 
aplicate inculpatului în prezentul dosar cu pedepsele aplicate aceluiaşi inculpat prin hotărârile penale 
anterioare. 

Astfel cum reiese din sentinţa penală nr. 1414/ 29.12.2011 a Judecătoriei Constanţa, faptele 
pentru care a fost condamnat inculpatul [...] în acel dosar au fost comise în 27-28.10.2011, respectiv 
28-29.10.2011. 
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Faptele din prezenta cauză au fost comise în luna mai 2011, astfel că pedeapsa de 1 an şi 6 
luni închisoare aplicată pentru faptele care fac obiectul prezentului dosar ar fi trebuit contopită în 
condiţiile codului penal 1969 (lege penală mai favorabilă din perspectiva regimului sancţionator al 
concursului de infracţiuni, raportat şi la aplicarea globală a legii penale mai favorabile, potrivit 
Deciziei Curţii Constituţionale nr.265/06.05.2014, publicată în Monitorul Oficial al României, partea 
I nr.372/20.05.2014, decizie definitivă şi general obligatorie) cu pedepsele de 3 ani şi 6 luni 
închisoare, 3 ani şi 4 luni închisoare şi 3 ani şi 6 luni închisoare (rezultate din adăugarea la fiecare 
dintre pedepsele de 1 an închisoare, 10 luni închisoare, 1 an închisoare aplicate aceluiaşi inculpat 
prin sentinţa penală nr.468/10.04.2013 a Judecătoriei Constanţa a pedepsei de 2 ani şi 6 luni 
închisoare aplicată inculpatului prin sentinţa penală nr.1414/29.12.2011 a Judecătoriei Constanţa ca 
urmare a revocării suspendării sub supraveghere a executării pedepsei, astfel cum s-a dispus prin 
sentinţa penală nr.468/10.04.2013 a Judecătoriei Constanţa), în final inculpatul [...] executând 
pedeapsa cea mai grea de 3 ani şi 6 luni închisoare. 

  În acest sens, Curtea constată că aspectul revocării suspendării sub supraveghere prin 
sentinţa penală nr. 468/10.04.2013, definitivă prin decizia nr. 484/21.06.2013 a Curţii de Apel 
Constanţa, a pedepsei de 2 ani şi 6 luni închisoare aplicată inculpatului [...]  prin sentinţa penală nr. 
1414 din 29.12.2011 a Judecătoriei Constanţa a intrat în putere de lucru judecat.  

Prin urmare, concursul de infracţiuni potrivit art.36 alin.1 cod penal 1969 cu referire la art.33 
lit.a), art.34 lit.b) cod penal 1969 şi cu aplicarea art.5 cod penal urma să aibă în vedere: 
- pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare aplicată pentru faptele care fac obiectul prezentului  
- pedepsele de 3 ani şi 6 luni închisoare, 3 ani şi 4 luni închisoare şi 3 ani şi 6 luni închisoare 

(rezultate din adăugarea la fiecare dintre pedepsele de 1 an închisoare, 10 luni închisoare, 1 an 
închisoare aplicate aceluiaşi inculpat prin sentinţa penală nr.468/10.04.2013 a Judecătoriei 
Constanţa a pedepsei de 2 ani şi 6 luni închisoare aplicată inculpatului prin sentinţa penală 
nr.1414/29.12.2011 a Judecătoriei Constanţa ca urmare a revocării suspendării sub supraveghere 
a executării pedepsei.   

Curtea reţine că prin modalitatea de contopire efectuată de către instanţa de fond s-a dispus 
revocarea suspendării sub supraveghere a executării pedepsei de 2 ani şi 6 luni închisoare aplicată 
inculpatului [...] prin sentinţa penală nr. 1414 din 29.12.2011 a Judecătoriei Constanţa şi faţă de 
pedeapsa care a fost aplicată prin prezentul dosar, această dispoziţie fiind nelegală având în vedere că 
faptele din prezentul dosar (comise la 16.05.2011 şi 28.05.2011) nu au fost comise după rămânerea 
definitivă a sentinţei penale nr. 1414 din 29.12.2011 a Judecătoriei Constanţa (definitivă prin 
nerecurare la data de 09.11.2012), ci anterior rămânerii definitive a acestei hotărâri, nefiind astfel 
aplicabile prevederile art.864 cu referire la art.83 cod penal 1969 privind revocarea suspendării sub 
supraveghere a executării pedepsei.   

Faţă de ansamblul considerentelor expuse, în baza art.421 pct.2 lit.a) cod procedură penală, 
Curtea va admite apelul formulat de către inculpatul [...], va desfiinţa sentinţa penală nr. 1257 din 
data de 20.11.2014 pronunţată de Judecătoria Constanţa, în dosarul penal nr. 16618/212/2014, şi 
rejudecând, în baza art.36 alin.1 cod penal 1969 cu referire la art.33 lit.a), art.34 lit.b) cod penal 1969 
şi cu aplicarea art.5 cod penal, va contopi pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare (aplicată pentru fapta 
care face obiectul prezentului dosar) cu pedepsele de 3 ani şi 6 luni închisoare, 3 ani şi 4 luni 
închisoare şi 3 ani şi 6 luni închisoare (rezultate din adăugarea la fiecare dintre pedepsele de 1 an 
închisoare, 10 luni închisoare, 1 an închisoare aplicate aceluiaşi inculpat prin sentinţa penală 
nr.468/10.04.2013 a Judecătoriei Constanţa a pedepsei de 2 ani şi 6 luni închisoare aplicată 
inculpatului prin sentinţa penală nr.1414/29.12.2011 a Judecătoriei Constanţa ca urmare a revocării 
suspendării sub supraveghere a executării pedepsei, astfel cum s-a dispus prin sentinţa penală 
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nr.468/10.04.2013 a Judecătoriei Constanţa), în final inculpatul [...] executând pedeapsa cea mai grea 
de 3 ani şi 6 luni închisoare. 

  Curtea va menţine restul dispoziţiilor sentinţei apelate în măsura în care nu contravin 
prezentei decizii. 

Modalitatea de executare a fost stabilită corespunzător de prima instanţă, impunându-se 
executarea efectivă a pedepsei, raportat atât la cuantumul pedepsei rezultante, la perseverenţa 
infracţională deosebită a inculpatului şi la aplicabilitatea prevederilor art.864 cu referire la art.83 cod 
penal 1969 care impun executarea efectivă a pedepsei rezultante, fiind incidentă în mod similar 
Decizia ICCJ nr. 1 din 17 ianuarie 2011 pronunţată în interesul legii. 

Decizia penală nr. 164/P/24.02.2015 
Judecător redactor Dan Iulian Năstase 

 
           11. Săvârșirea infracțiunii de lovire sau alte violențe. Încheiere acord de 
recunoaștere a vinovăției. Acoperirea omisiunii din acord în sensul includerii 
obligației ca inculpatul să frecventeze un program de reintegrare socială pe 
durata termenului de supraveghere. 
 

În art. 482 alin. 1 lit. h Cod procedură penală se prevede că acordul de recunoaştere a vinovăţiei 
trebuie să cuprindă felul, cuantumul şi forma de executare a pedepsei. Sintagma „forma de executare a 
pedepsei” include obligaţia de  a stabili forma principală de executare - în regim de detenţie sau regim 
neprivativ de libertate, dar şi, în cazul suspendării sub supraveghere a executării pedepsei, toate măsurile de 
supraveghere ataşate, obligaţiile prev. de art. 93 alin. 2 Cod penal şi conţinutul concret al acestora, precum 
şi perioada pentru care inculpatul va presta muncă neremunerată în folosul comunităţii, conform art. 93 alin. 
3 Cod penal.  
 Potrivit art. 484 alin. 1 Cod procedură penală, dacă acordului de recunoaştere a vinovăţiei îi lipseşte 
vreuna dintre menţiunile obligatorii sau dacă nu au fost respectate condiţiile prevăzute la art. 482 şi 483, 
instanţa dispune acoperirea omisiunilor în cel mult 5 zile şi sesizează în acest sens conducătorul parchetului 
care a emis acordul. 
 Acoperirea omisiunilor se referă la oricare dintre condiţiile prev. de art. 482 Cod procedură penală, 
deci inclusiv la stabilirea formei de executare a pedepsei şi a tuturor obligaţiilor ataşate formei de executare 
negociate, astfel încât este posibilă şi acoperirea omisiunii stabilirii obligaţiilor prev. de art. 93 alin. 2 Cod 
penal. 

 
Art. 193 alin. 2 C.pen. cu aplicarea art. 5 Cod penal 

Art. 93 alin. 2 Cod penal 
Art. 484 alin. 1 Cod procedură penală 

 
Prin sentinţa penală nr. 365/18.03.2015 pronunţată de Judecătoria Constanţa în dosarul penal 

nr. 1089/212/2015 s-a dispus, în baza art. 485 alin. 1 lit. b teza I C.proc.pen., respingerea 
acordului de recunoaștere a vinovăției încheiat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanţa cu 
inculpatul [...], cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de lovire sau alte violenţe, prevăzute de art. 193 
alin. 2 C.pen., cu aplicare art. 5 C.pen., obiect al cauzei penale nr. 6024/P/2013. 

În baza art. 274 alin. 3 C.proc.pen., cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina 
acestuia. 

Pentru a pronunţa această hotărâre prima instanţă a reţinut că în cauză nu sunt îndeplinite 
condiţiile prevăzute la art. 480 - 482 C. proc. pen. întrucât în cadrul acordului nu au fost negociate 
dispoziţiile, obligatorii, ale art. 93 alin. 2 C. proc. pen., privind obligaţiile suplimentare ce trebuie 
aplicate inculpatului, în cadrul suspendării executării pedepsei sub supraveghere. 
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S-a reţinut că, faţă de aplicabilitatea obligatorie a acestor dispoziţii, ceea ce implică şi 
necesitatea negocierii lor, efective, de către organul de urmărire penală şi inculpat, această omisiune 
din cadrul acordului nu poate face obiectul prevederilor art. 484 alin. 1 C. proc. pen. 

   
 Împotriva sentinţei penale nr. 365/18.03.2015 pronunţată de Judecătoria Constanţa în 
dosarul penal nr. 1089/212/2015 au declarat apel Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanţa 
şi inculpatul [...], care au criticat greşita respingere a acordului de recunoaştere a vinovăţiei. În 
motivele scrise  Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanţa a susţinut că instanţa poate impune 
inculpatului una sau mai multe obligaţii dintre cele prevăzute în art. 93 alin. 2 Cod penal, chiar dacă 
nu este inserată în cuprinsul acordului, deoarece dispoziţiile art. 482 alin. 1 Cod penal nu include 
această obligaţie. 
 Examinând sentinţa penală apelată în raport de criticile formulate şi  din oficiu, 
conform art. 420 C. Pr. Pen.,  curtea constată fondate apelurile declarate de Parchetul de pe 
lângă Judecătoria Constanţa şi inculpatul [...]. 
 La data de 09.01.2015 a fost încheiat acordul de recunoaştere a vinovăţiei între Parchetul de 
pe lângă Judecătoria Constanţa şi inculpatul [...], cercetat pentru săvârşirea infracţiunii de lovire sau 
alte violenţe, prevăzută de art. 193 alin. 2 C.pen. cu aplicarea art. 5 C.pen., obiect al cauzei penale nr. 
6024/P/2013.  

S-a reţinut întemeiat că la data de 01.03.2013, în jurul orei 13.00, inculpatul [...] a agresat 
fizic persoana vătămată [...] în timp ce se afla în incinta staţiei PECO OMV Petrom situată pe strada 
[...], municipiul Constanţa, provocându-i acesteia vătămări ce au necesitat pentru vindecare un 
număr de 65-70 zile de îngrijiri medicale, faptă ce întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii 
de lovire sau alte violenţe, prevăzută de art. 193 alin. 2 C.pen. cu aplicarea art. 5 C.pen..  

Situaţia de fapt anterior expusă rezultă din următoarele mijloacele de probă administrate în 
cursul urmăririi penale, respectiv: certificat medico-legal nr. 222/A2agresiuni/2013/14.03.2013, 
completare certificat medico legal cu acelaşi număr din data de 21.05.2013, declaraţii martori, proces 
verbal de recunoaştere din fotografii şi planşa foto aferentă, înscrisuri, declaraţii inculpat. A fost 
înaintat instanţei dosarul de urmărire penală nr.6024/P/2013.  

S-a stabilit prin acord felul şi cuantumul pedepsei ce urmează a fi aplicată inculpatului, 
respectiv: pedeapsa de 1 an închisoare cu suspendarea sub supraveghere a executării acesteia, pe un 
termen de supraveghere de 2 ani de la data rămânerii definitive a hotărârii, cu respectarea obligaţiilor 
prevăzute de art. 93 alin. 1 C.pen. şi prestarea unei munci neremunerate în folosul comunităţii pe o 
perioadă de 60 de zile. 

Prima instanţă a stabilit întemeiat că acordul de recunoaştere a vinovăţiei trebuia să includă 
cel puţin una obligaţiile prev. de art. 93 alin. 2 Cod penal, având în vedere că în cazul suspendării 
sub supraveghere a executării pedepsei instanţa este obligată să aplice cel puţin una din aceste 
obligaţii. 

Contrar susţinerilor din motivele scrise de apel, dispoziţiile art. 482 alin. 1 lit. h Cod 
procedură penală obligau la includerea în acordul de recunoaştere a vinovăţiei şi a uneia sau mai 
multor obligaţii, dintre cele prev. de art. 93 alin. 2 Cod penal, întrucât nu este posibilă suspendarea 
sub supraveghere a executării pedepsei fără aplicarea cel puţin a unei obligaţii prev. de art. 93 alin. 2 
Cod penal. 

În art. 482 alin. 1 lit. h Cod procedură penală se prevede că acordul de recunoaştere a 
vinovăţiei trebuie să cuprindă felul, cuantumul şi forma de executare a pedepsei. Sintagma „forma de 
executare a pedepsei” include obligaţia de  a stabili forma principală de executare - în regim de 
detenţie sau regim neprivativ de libertate, dar şi, în cazul suspendării sub supraveghere a executării 
pedepsei, toate măsurile de supraveghere ataşate, obligaţiile prev. de art. 93 alin. 2 Cod penal şi 
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conţinutul concret al acestora, precum şi perioada pentru care inculpatul va presta muncă 
neremunerată în folosul comunităţii, conform art. 93 alin. 3 Cod penal.  

Noţiunea de „formă de executare a pedepsei” trebuie înţeleasă ca incluzând toate obligaţiile 
ce trebuie respectate, ca şi componente ale executării pedepsei, iar acestea trebuie să fie incluse în 
acordul de recunoaştere a vinovăţiei, după ce în prealabil au făcut obiectul negocierii dintre inculpat 
şi procuror. 

În cazul obligaţiilor prev. de art. 93 alin. 2 Cod penal trebuie negociate şi incluse în acord 
obligaţiile ce se vor respecta de inculpat pe durata termenului de supraveghere, dat fiind că instanţa 
nu poate din oficiu să impună prin hotărâre una sau mai multe obligaţii, fără ca acestea să fie însuşite 
în prealabil de inculpat. Textul de lege cuprinde patru tipuri de obligaţii, iar acestea nu ar putea fi 
impuse inculpatului, dacă nu le acceptă în prealabil, după negocierea lor cu procurorul şi includerea 
în acord. 

Ca formă a justiţiei negociate, acordul de recunoaştere a vinovăţiei trebuie să cuprindă 
obligaţiile derivate din pedeapsă şi forma de executare a acesteia, de aceea concluzia instanţei de 
apel este în sensul că acordul de recunoaştere a vinovăţiei nu poate fi admis, în cazul în care s-a 
propus suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei şi nu a fost prevăzută în acord cel puţin 
una din obligaţiile prev. de art. 93 alin. 2 Cod penal. 

Cu toate acestea, contrar aprecierii primei instanţe, curtea reţine că omisiunea includerii în 
acord a cel puţin uneia din obligaţiile prev. de art. 93 alin. 2 Cod penal poate fi acoperită în condiţiile 
art. 484 alin. 1 Cod procedură penală. 
 Potrivit art. 484 alin. 1 Cod procedură penală, dacă acordului de recunoaştere a vinovăţiei îi 
lipseşte vreuna dintre menţiunile obligatorii sau dacă nu au fost respectate condiţiile prevăzute la art. 
482 şi 483, instanţa dispune acoperirea omisiunilor în cel mult 5 zile şi sesizează în acest sens 
conducătorul parchetului care a emis acordul. 
 Acoperirea omisiunilor se referă la oricare dintre condiţiile prev. de art. 482 Cod procedură 
penală, deci inclusiv la stabilirea formei de executare a pedepsei şi a tuturor obligaţiilor ataşate 
formei de executare negociate, astfel încât este posibilă şi acoperirea omisiunii stabilirii obligaţiilor 
prev. de art. 93 alin. 2 Cod penal. 
 În măsura în care procurorul şi inculpatul convin asupra obligaţiilor prev. de art. 93 alin. 2 
Cod penal ce vor fi respectate pe durata termenului de supraveghere şi comunică instanţei soluţia 
convenită, omisiunea este complinită şi instanţa poate admite acordul de recunoaştere a vinovăţiei. 
 În speţă, instanţa de apel a solicitat acoperirea omisiunii constatate corect de prima instanţă, 
iar Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanţa a comunicat procesul verbal din data de 16.05.2015, 
prin care a fost îndreptată eroarea materială din cuprinsul acordului de recunoaştere a vinovăţiei, în 
sensul includerii obligaţiei ca inculpatul să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de 
către serviciul de probaţiune sau organizat în colaborare cu instituţii din comunitate, pe durata 
termenului de supraveghere. 

Se constată că omisiunea a fost acoperită, astfel că sunt îndeplinite condiţiile prev. de art. 480 
- 482 Cod procedură penală, urmând a fi admis acordul de recunoaştere a vinovăţiei, încheiat la data 
de 09.01.2015 între Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanţa şi inculpatul [...], cu consecinţa 
condamnării inculpatului [...] la pedeapsa de 1 an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de lovire 
sau alte violenţe, în condiţiile suspendării sub supraveghere a executării pedepsei, aşa cum s-a 
convenit prin acord, apreciind că pedeapsa şi modalitatea de executare corespund gravităţii 
infracţiunii şi  periculozităţii  inculpatului. 

Probele administrate în cursul urmăririi penale dovedesc, dincolo de orice îndoială 
rezonabilă, că fapta există, a fost săvârşită de inculpat şi constituie infracţiunea de lovire sau alte 
violenţe, prevăzută de art. 193 alin. 2 C.pen. cu aplicarea art. 5 C.pen., având în vedere că  în data de 
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01.03.2013, în jurul orei 13.00, inculpatul [...] a agresat fizic persoana vătămată [...] în timp ce se 
afla în incinta staţiei PECO OMV Petrom situată pe strada [...], municipiul Constanţa, provocându-i 
acesteia vătămări ce au necesitat pentru vindecare un număr de 65-70 zile de îngrijiri medicale. 

În consecinţă, urmare acoperirii omisiunii care a determinat prima instanţă să respingă 
acordul de recunoaştere a vinovăţiei, curtea constată că criticile formulate de apelanţi sunt 
întemeiate, impunându-se reformarea hotărârii primei instanţe, în sensul admiterii acordului de 
recunoaştere a vinovăţiei încheiat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Tulcea şi inculpatul [...]. 
 Pentru aceste considerente, în baza art. 421 pct. 2 lit. a Cod procedură penală şi art. 488 alin. 
4 lit. c Cod procedură penală curtea va admite apelurile declarate de Parchetul de pe lângă 
Judecătoria Constanţa şi inculpatul [...] împotriva sentinţei penale nr. 365/18.03.2015 pronunţată de 
Judecătoria Constanţa în dosarul penal nr. 1089/212/2015. 
 În baza art. 423 alin. 1 Cod procedură penală se va desfiinţa sentinţa penală apelată şi, 
rejudecând, în baza art. 485 alin. 1 lit. a Cod procedură penală va fi admis acordul de recunoaştere a 
vinovăţiei încheiat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Tulcea şi inculpatul [...], modificat prin 
procesul verbal din data de 16.06.2015 încheiat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Tulcea, cu 
privire la săvârşirea de către inculpatul [...] a infracţiunii de lovire sau alte violenţe prev. de art. 193 
alin. 2 Cod penal cu aplicarea art. 5 Cod penal. 

În baza art. 193 alin. 2 Cod penal cu aplicarea art. 5 Cod penal va fi condamnat inculpatul [...] 
la pedeapsa de 1 an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de lovire sau alte violenţe. 

În baza art. 91 Cod penal se va dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei 
aplicate inculpatului [...] şi se va stabili un termen de supraveghere de 2 ani, conform dispoziţiilor 
art. 92 Cod penal. 

În baza art. 93 alin. 1 C. pen. va fi obligat inculpatul [...] ca pe durata termenului de 
supraveghere să respecte următoarele măsuri de supraveghere: 
    a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Constanţa, la datele fixate de acesta; 
    b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; 
    c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; 
    d) să comunice schimbarea locului de muncă; 
    e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. 

În baza art. 93 alin. 2 lit. a Cod penal se va impune inculpatului [...] obligaţia de a frecventa 
un program de reintegrare socială derulat de către serviciul de probaţiune sau organizat în colaborare 
cu instituţii din comunitate, pe durata termenului de supraveghere.  

În baza art. 93 alin. 3 Cod penal, pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul [...] va 
presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii, pe o perioadă de 60 de zile, la [...] din cadrul 
Primăriei  Constanţa sau S.C. [...] S.A. 

În baza art. 91 alin. 4 Cod penal se va atrage atenţia inculpatului [...] asupra dispoziţiilor art. 
96 Cod penal privind revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere. 

În baza art. 274 alin. 1 Cod penal va fi obligat inculpatul [...] la plata sumei de 1.000 lei 
cheltuieli judiciare avansate de stat. 

În baza art. 275 alin.3 Cod procedură penală cheltuielile judiciare avansate de stat în apel vor 
rămâne în sarcina acestuia. 

Decizia penală nr. 645/P/29.06.2015 
Judecător redactor Marius Damian Mitea 
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          12. Vinovăția inculpatului sub forma intenției indirecte. Aplicarea legii 
penale mai favorabile. Neasumarea responsabilității faptei de către inculpat. 
Majorarea pedepsei aplicate. 

 
În doctrina penală (M.Zayneak - Drept Penal partea generală vol.II 1976, pag.84) s-a arătat că, în 

cazul intenţiei indirecte, infractorul faţă de rezultatul pe care îl prevede, are o atitudine indiferentă de 
acceptare a acestuia, întrucât acesta nu face nimic pentru preîntâmpinarea rezultatului, rămâne pasiv, iar în 
cazul culpei cu prevedere, rezultatul prevăzut nu este acceptat, neacceptarea rezultând din atitudinea 
făptuitorului care speră să-l preîntâmpine bazându-se pe elemente directe care ţin de împrejurările în care 
are loc activitatea, proprietăţile instrumentului cu care se acţionează (vizibilitate bună, frâne bune), ca şi pe 
elemente subiective (calitate de bun conducător auto, experienţă îndelungată în conducere), ceea ce nu este 
cazul de faţă. 

S-a constatat că infracţiunea de omor a victimei a fost comisă de inculpat printr-o acţiune ce a fost 
efectuată prin acte de omisiune, adică printr-o atitudine pasivă, deoarece era obligat să intervină pentru a 
înlătura cauza care ar provoca moartea victimei. 

Există o legătură de cauzalitate între activitatea desfăşurată de inculpat și rezultatul acesteia, fiind 
susceptibilă a produce decesul ulterior al victimei, fiind lăsată fără ajutor şi chiar abandonând-o în condiţiile 
precizate. 

Astfel, fapta inculpatului întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de omor prev. de 188 
alin.1 cod penal cu aplicarea art.5 cod penal. 

Având în vedere conduita total necorespunzătoare a inculpatului care a dat dovadă de o totală lipsă 
de compasiune, precum și atitudinea acestuia de neasumare a responsabilităţii faptei sale, Curtea a constatat 
că nu este întemeiată aplicarea unei pedepse constând în minimul special de 10 ani închisoare prevăzut 
pentru săvârşirea infracţiunii de omor prev. de art.188 alin.1 cod penal, impunându-se majorarea pedepsei 
aplicată inculpatului de către instanţa de fond de la 10 ani închisoare la 12 ani închisoare. 

 
Art. 16 alin.(3) lit. b) Cod penal 

Art. 188 alin.1 Cod penal cu aplicarea art.5 Cod penal 
 

Curtea constată că prin sentinţa penală nr. 128 din data de 07.04.2015 pronunţată de 
Tribunalul Constanţa, în dosarul nr. 9045/118/2013, s-a hotărât: 

„În baza art.386 alin.1 Cod.proc.pen. 
 Schimbă încadrarea juridică din infracţiunea de omor calificat, prev. de art.174 – art.175 lit.i 
Cod penal 1969 în infracţiunea de omor, prev. de art.188 alin.1 Cod penal. 
 În baza art.188 alin.1 Cod penal cu aplicarea art.5 Cod penal, pentru săvârşirea infracţiunii de 
omor: 
 Condamnă pe inculpatul [...], cu domiciliul ales pentru măsura arestului la domiciliu, în 
Constanta, …, la pedeapsa de 10 (zece) ani închisoare şi pedeapsa complementară a  interzicerii 
drepturilor prev. de art.66 alin.1 lit.a şi b Cod penal pe o perioadă de 3 (trei) ani după executarea 
pedepsei principale. 
 În baza art.65 Cod penal 
 Interzice inculpatului [...] exerciţiul drepturilor prev. de art.66 alin.1 lit.a şi b Cod penal. 
 În baza art.404 alin.4 lit.b Cod.proc.pen. rap. la art.399 alin.1 Cod.proc.pen.: 
 Menţine măsura preventivă a arestului la domiciliu luată faţă de inculpatul [...]. 
 În baza art.404 alin.4 lit.a Cod.proc.pen. şi art.72 alin.1 Cod penal: 
 Deduce din pedeapsa aplicată inculpatului [...] perioada reţinerii, arestării preventive şi a 
arestului la domiciliu, cu începere de la data de 26.07.2013 la zi. 
 În baza art.397 alin.1 Cod.proc.pen. şi art.25 alin.1 Cod.proc.pen. rap. la art.1357 Cod civil: 
 Admite, în parte, pretenţiile civile formulate de partea civilă [...]. 



 
 

118

 Obligă inculpatul [...] la plata de despăgubiri civile în cuantum de 25.000 lei reprezentând 
despăgubiri materiale şi respectiv 250.000 lei reprezentând daune morale către partea civilă [...]. 
 Obligă inculpatul [...] la plata de despăgubiri civile, reprezentând prestaţie periodică în 
favoarea minorei [...], prin reprezentant legal [...], în cuantum de 20.000 lei pentru perioada august 
2013 – martie 2015 şi câte 1000 lei lunar începând cu data de 07.04.2015 şi până la împlinirea vârstei 
de 18 ani. 
 Obligă inculpatul [...] la plata sumei de 6176,78 cu titlu de despăgubiri civile, reprezentând 
cheltuieli de spitalizare, către partea civilă Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa. 
          Face aplicarea dispoziţiilor art.7 din Legea nr.76/2008 cu privire la prelevarea probelor 
biologice de la inculpatul [...]. 
 În baza art.274 alin.1 Cod.proc.pen. 
 Obligă inculpatul [...] la plata sumei de 7000 lei cu titlu de cheltuieli judiciare în folosul 
statului.” 
 Pentru a se pronunţa astfel, instanţa de fond a reţinut următoarele: 

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa, cu nr. 1517/P/2013  din data 
de 21.10.2013 s-a dispus trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv, a inculpatului [...] pentru 
săvârşirea infracţiunii de omor calificat, prev. de art.174 – art.175 lit.i Cod penal 1969. 

Prin actul de inculpare s-a reţinut că în dimineaţa zilei de 19.07.2013, în jurul orelor 9.00, 
numita [...] - mama victimei [...], a sesizat serviciul de urgenţă 112 relatând că într-una din camerele 
de la parterul Vilei [...], pe care o deţine în Staţiunea [...], pe strada [...], pe pat se află fiul ei [...] în 
stare de inconştienţă, prezentând leziuni sângerânde şi o umflătură la nivelul capului, fără a cunoaşte 
cauza producerii ei. 

S-au luat măsuri de transportarea victimei la Spitalul Clinic Judeţean de urgenţă Constanţa, 
loc unde a fost internat, fiind în stare de comă. 

La data de 23 iulie 2013 a intervenit moartea numitului [...], aceasta fiind de natură violentă 
şi, conform concluziilor provizorii medico-legale, ea s-a datorat hemoragiei meningo-cerebrale, 
urmarea unui traumatism cranio-cerebral grav cu fractură de boltă şi bază de craniu. Leziunile 
traumatice s-au putut produce în noaptea de 18/19.07.2013, prin lovire şi zgâriere de corpuri şi plan 
dur prin cădere, între leziunile traumatice cranio-cerebrale şi cauza morţii existând legătură de 
cauzalitate directă şi imediată. 

S-a reţinut că în seara zilei de 18.07.2013, în jurul orelor 22.00, victima [...] s-a întâlnit cu 
inculpatul [...] la Vila „[...]", aceştia fiind prieteni. Victima deţinea un autoturism marca JEEP 
RUBINCON cu număr de înmatriculare [...], iar inculpatul [...] s-a deplasat din Constanţa în loc. [...] 
cu un autoturism WV CADDY cu nr. de înmatriculare [...]. Aceştia au consumat iniţial vin la sediul 
Vilei [...], după care s-au deplasat cu autoturismul proprietatea victimei, pe raza Staţiunii [...], 
mergând în localuri publice şi discoteci, locuri unde au continuat să consume băuturi alcoolice, în 
compania a două tinere care nu au fost identificate.        

În jurul orelor 03.00 inculpatul şi victima s-au deplasat cu cele două tinere dinspre discoteca 
[...] spre Vila „[...] pe strada …, de această dată autoturismul fiind condus de către inculpat. 

Inculpatul în declaraţia sa a negat faptul că a condus autovehiculul, dar ulterior revine şi 
precizează că a făcut-o numai din locul în care victima a căzut pe asfalt, până la Vila [...], fiind 
conştient că se afla sub influenţa băuturilor alcoolice, acceptând acest lucru sub pretextul că victima 
[...] se afla în stare avansată de ebrietate. 

În momentul ajungerii pe str. [...] în dreptul imobilului cu nr.[...], loc unde martorul [...] deţine 
un magazin cu program Non-Stop, fiind în prezenţa prietenei sale, martora [...], au constatat că 
inculpatul [...] a oprit autoturismul în faţa magazinului, din care a coborât victima ce se afla pe 
bancheta din dreapta-faţă, pentru a cumpăra un pachet de ţigări KENT 8. 
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Din declaraţia celor doi martori oculari a rezultat că inculpatul, în dorinţa sa de a opri 
autoturismul în faţa magazinului şi având în vedere direcţia din care venea, a efectuat o manevră de 
intrare pe contrasens şi apoi a oprit autoturismul în faţa magazinului. 

Martorii precizaţi mai sus, în declaraţiile lor, au arătat că au vândut victimei [...] un pachet de 
ţigări KENT 8. 

De precizat faptul că, în timpul cercetării locului faptei s-a găsit în buzunarul pantalonilor pe 
care victima îi purta, un pachet de ţigări marca KENT 8 nedesfăcut, ceea ce confirmă cele declarate 
de martorii [...] şi [...]. 

După cumpărarea pachetului de ţigări, din declaraţia aceloraşi martori de mai sus, rezultă că 
victima nu şi-a mai ocupat locul pe bancheta din faţă a autoturismului, ci s-a urcat pe bara din spate a 
acestuia şi de aici pe partea superioară a caroseriei, ţinându-se cu mâinile atât de cadrul metalic – roll 
bar, cât şi de roata de rezervă a maşinii, solicitându-i inculpatului să se pună în mişcare, lucru ce s-a 
şi întâmplat, acesta din urmă încălcând regulile de conduită preventivă şi de circulaţie cu un 
autoturism pe drumurile publice. 

Din declaraţiile martorilor oculari a rezultat că inculpatul, după parcurgea unei distanţe de 
aproximativ 10 metri şi în timp ce efectua un traseu în formă de "S" cu scopul de a intra pe banda 
normală de mers, întrucât în momentul cumpărării pachetului de ţigări oprise pe contrasens, şi 
ajungând în zona axului şoselei, victima [...] scapă priza ambelor mâini, se dezechilibrează şi cade în 
partea lateral stângă a autoturismului, lovindu-se puternic cu capul de partea carosabilă. 

Inculpatul atât personal, dar şi sesizat prin strigăte de către martorul [...], ia la cunoştinţă de 
producerea accidentului, astfel că întoarce autovehiculul în stradă, revine cu acesta lângă victimă şi 
privind-o constată că se afla în stare gravă, în stare de inconştienţă, prezentând urme de sânge la 
nivelul capului. 

Inculpatul [...] analizând cu uşurinţă starea de fapt şi aflându-se sub influenţa băuturilor 
alcoolice, îi solicită martorului [...] să îl ajute să urce victima în autoturism, timp în care cele două 
persoane de sex feminin, fără a acţiona în vreun fel anume, au rămas pe bancheta din spate a 
autoturismului, acestea fiind şi ele în stare avansată de ebrietate, aşa cum rezultă din declaraţiile 
martorilor [...] şi [...]. 

Martorul [...] constatând starea gravă a victimei [...], îi solicită inculpatului [...] să apeleze 
serviciul de urgenţă 112 pentru a i se acorda îngrijiri medicale de specialitate victimei, însă 
inculpatul, ignorând starea gravă a victimei, i-a precizat acestuia să nu apeleze serviciul de urgenţă, 
pe motiv că nu este cazul, întrucât: "aşa este [...], de-aia i se spune [...] NEBUNUL". Martorii [...] şi 
[...] au arătat că inculpatul a luat la cunoştinţă că victima era în stare de inconştienţă, urinase pe ea, 
iar de la cap îi curgea sânge, dar a insistat să fie ajutat să o urce în autoturism, asigurându-i că se va 
ocupa el de victimă. Martorul [...] a mai precizat faptul că, în urma căderii, victima a fost descălţată 
de un pantof, pe care el l-a pus în autoturism, fiind găsit a doua zi cu ocazia cercetării locului faptei.  

După părăsirea locului evenimentului rutier, fără respectarea prevederilor legale şi sub 
influenţa băuturilor alcoolice, inculpatul [...] s-a deplasat cu autoturismul la Vila „[...], transportând 
victima la parterul vilei, unde a aşezat-o pe o canapea, în spaţiul destinat recepţiei şi a acoperit-o cu o 
pătură. 

Această stare de fapt este probată cu mărturia martorei [...] şi a martorului [...] care au 
declarat că în dimineaţa zilei de 19.07.2013, la orele 4.50 s-au întors la vilă, ocazie cu care l-au văzut 
pe inculpatul [...] în curtea vilei stând de vorbă cu două tinere, una blondă şi una brunetă şi au văzut 
când inculpatul îi şoptea ceva la ureche tinerei blonde, cu toate că în curtea vilei se aflau numai ei 
trei. De asemenea, martorii au mai precizat că, în momentul intrării în vilă pe una dintre cele două 
canapele din recepţie au văzut în poziţia culcat o persoană de sex bărbătesc, acoperită cu o pătură, 
care sufla greu şi avea picioarele neacoperite cu pătura, ocazie cu care au constatat că nu purta 
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pantofi iar la un picior îi lipsea una din şosete. Cei doi martori au mai precizat că au urcat în vilă, s-au 
schimbat şi după aproximativ 10 minute au coborât din vilă, cu dorinţa de a ajunge pe plajă să vadă 
răsăritul soarelui, ocazie cu care au constatat că persoana întinsă pe canapea nu se mai afla acolo, nu 
au mai constatat nici prezenţa inculpatului în zonă, în schimb, pe cele două tinere le-au văzut în 
autoturismul victimei, ce se afla staţionat în stradă în fata vilei. 

Din cele de mai sus rezultă că inculpatul a mutat victima de la parterul vilei de 
pe canapea într-una din camerele de la parterul vilei, după care a acoperit-o cu un 
cearşaf, abandonând-o şi a închis uşa camerei cu intenţia de a nu fi identificată victima 
în timp scurt, având convingerea că aceasta este în stare de comă. 

În continuare, inculpatul [...] a plecat cu autoturismul victimei, fiind însoţit de cele două 
persoane de sex feminin pe care, probabil, le-a lăsat undeva în staţiune, acesta refuzând să dea relaţii 
lămuritoare, în vederea identificării lor. În cele din urmă, inculpatul a parcat autoturismul victimei în 
apropierea vilei, în stradă, după care a plecat cu autoturismul său la Constanţa. 

În urma vizionării imaginilor surprinse de camerele de supraveghere a traficului pe DN 39, 
rezultă că la orele 5.46 inculpatul se afla şi se deplasa prin centrul localităţii Tuzla cu autoturismul 
său, cu sensul de mers dinspre [...] spre Constanţa, fapt contrar celor declarate iniţial de către 
inculpat, până să fie pus sub acuzare. În continuare, inculpatul s-a deplasat iniţial, la o locuinţă a sa 
de pe strada [...] din Constanţa, unde a susţinut că ar fi ajuns în jurul orelor 4.20, loc unde a stat puţin, 
şi-a schimbat tricoul de culoare albă pe care-l purtase în acea seară, după care a plecat la domiciliul 
părinţilor săi, tot din Constanţa, unde s-a culcat şi a dormit până în jurul orelor 6.30-7.00, când a fost 
trezit de mama sa. 

Din analiza concluziilor provizorii medico-legale, a Raportului de constatare medico-legală 
şi, în special, a Raportului medico-legal de necropsie nr. 477/A3/2013 din 10.09.2013 rezultă că 
moartea numitului [...] a fost violentă. Ea s-a datorat hemoragiei contuziei şi dilacerării meningo-
cerebrale, urmări ale unui traumatism cranio-cerebral acut, cu fracturi de boltă şi bază de craniu. 
Leziunile traumatice constatate la autopsie s-au putut produce prin lovire şi zgâriere de corpuri dure 
şi plan dur, prin cădere de la înălţime în 19.07.2013. Între leziunile cranio-meningo-cerebrale şi 
cauza morţii EXISTĂ LEGĂTURĂ DE CAUZALITATE DIRECTĂ, IMEDIATĂ; înainte de deces 
a beneficiat de îngrijiri medico-chirurgicale în condiţii de internare; moartea poate data din 
23.07.2013; având în vedere tipul, localizarea şi gravitatea leziunilor traumatice cranio-cerebrale, 
după momentul impactului cranian victima putea să prezinte pierderea cunoştinţei sau un sindrom 
confuzional acut care să o pună în imposibilitatea de a comunica şi de a se deplasa singură. 

Având în vedere întregul material probator de la dosarul cauzei, a rezultat că inculpatul se 
face vinovat de infracţiunea ce i se reţine în sarcină; pe întreg parcursul urmăririi penale acesta a fost 
nesincer, a făcut afirmaţii contradictorii sau puţin probabil a putea fi documentate din punct de 
vedere juridic, iar atunci când a fost sincer a relatat numai anumite aspecte, care considera că nu-l 
incriminează. Astfel, cu privire la momentul accidentării victimei [...], inculpatul iniţial a negat că ar 
cunoaşte împrejurările în care a avut loc accidentul, după care a dat mai multe variante ale căderii, 
ultima dintre ele atunci când a declarat că spune adevărul, fiind una contrară mărturiilor făcute de 
martorii oculari şi nesusţinută de către inculpat cu alte mijloace de probă. 

Cel de-al doilea moment important al vinovăţiei inculpatului este cel al abandonării şi 
ascunderii victimei [...] într-una din camerele Vilei [...], nu este recunoscută de către inculpat, dar 
având în vedere declaraţiile martorilor [...]-[...] şi [...] rezultă că acesta se afla împreună cu victima şi 
că, la un moment dat, acesta nu se afla în faţa vilei, ceea ce presupune că transportase victima în 
cameră unde a acoperit-o cu un cearşaf şi i-a pus pe cap o pernă, cameră despre care inculpatul 
cunoştea că este neocupată, deoarece cu câteva ore înainte fusese în acea cameră cu victima şi cele 
două tinere ce-i însoţeau. 
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Instanţa de fond a reţinut că inculpatul [...] prin modalitatea de comitere a faptei, a prevăzut 
eventualitatea decesului victimei [...] şi, chiar dacă nu a urmărit producerea acestui rezultat, a 
acceptat această posibilitate, ceea ce înseamnă că a săvârşit fapta cu intenţia de a ucide. 

Pericolul concret pentru ordinea publică rezultă din lezarea valorilor şi relaţiilor sociale 
privind apărarea vieţii şi integrităţii fiinţei umane, ceea ce afectează sau periclitează ordinea publică 
cu implicaţii şi rezonanţe negative în rândul colectivităţii. 

Prin fapta comisă de inculpat s-a creat o stare de nelinişte în rândul colectivităţii în care acesta 
convieţuieşte, iar prezenţa inculpatului în rândul acestora ar provoca o stare de indignare, de 
dezaprobare publică de natură a determina o stare de insecuritate, de a amplifica starea de tensiune în 
rândul publicului sau a unui grup important de persoane, de natură a crea o presiune psihică asupra 
martorilor care au dat sau urmează să dea declaraţii în defavoarea inculpatului, existând şi riscul de 
recidivare. 

Inculpatul trebuia şi avea posibilitatea să prevadă rezultatul, nu l-a prevăzut sau a prevăzut 
rezultatul faptei sale, dar a crezut în mod uşuratic, că acesta nu se produce. 

Inculpatul a acţionat cu intenţia indirectă care presupune pe lângă prevedere şi o atitudine de 
indiferenţă faţă de rezultat, acesta ar fi trebuit să prevadă rezultatul, nu l-a prevăzut sau a prevăzut 
rezultatul faptei sale, dar a crezut în mod uşuratic, că acesta nu se produce. (CSJ - sentinţa penală nr. 
976/1996, D nr.11/1997, pag.126). 

Neprevederea rezultatului în cazul inculpatului nu apare ca o greşeală pentru a considera că 
aceasta a fost săvârşită din culpă în forma neglijenţei. 

Inculpatul [...] a dovedit indiferenţă faţă de rezultatul ce se putea produce, prin neapelarea la 
serviciul unic de urgenţă 112, după ce victima a căzut de pe maşină în timp ce acesta o conducea şi a 
rămas în stare de inconştienţă la sol, sau atunci când nu a ţinut cont şi a refuzat să sune la 112 atunci 
când i s-a cerut acest lucru de martori [...] şi [...], acest comportament caracterizând în raport cu 
rezultatul „decesul victimei" intenţia indirectă de omor şi nu culpa cu prevedere sau uşurinţă. 

Inculpatul [...] nu a făcut ceea ce se impunea în urma accidentului ce a avut loc; acesta 
avea obligaţia de a sesiza lucrătorii de poliţie ai serviciului rutier şi ambulanţă în vederea acordării 
primului ajutor şi transportul victimei la spital, a încălcat normele la care era obligat printr-o 
conduită contrară. 

Inculpatul, prin fapta sa de a nu sesiza comiterea accidentului de circulaţie comis de 
acesta, soldat cu accidentarea gravă a victimei [...] şi de a nu solicita ambulanţa pentru a i se 
acorda sprijin medical de urgenţă, transportând victima în starea de inconştienţă relatată de 
martorii oculari şi abandonarea acesteia într-una din camerele Vilei [...], s-a constatat că a acceptat 
riscul producerii decesului victimei pe care l-a putut prevedea, cu toate că nu l-a urmărit. 

Prevederea riscului producerii decesului victimei reprezintă un proces psihic, inculpatul 
[...] şi-a asumat acest risc de a pune în pericol viaţa victimei, prima instanţă constatând astfel 
reaua-credinţă a acestuia, reţinând în acest sens comportamentul inculpatului [...] după 
abandonarea victimei în camera vilei, ce s-a întins din data de 19.07.2013, orele 12.00, când a 
vorbit la telefon cu mama victimei, până când a fost pus sub acuzare, respectiv 26.07.2013, 
deoarece rezultă că inculpatul a avut constientizarea faptei lui, adică în interesul lui de a nu fi 
cercetat şi tras la răspundere penală pentru conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul în 
stare de ebrietate şi comiterea unui accident de circulaţie soldat cu vătămarea corporală a lui [...], 
luând această hotărâre contrară multor norme legale şi umane, cu toate că, din datele culese în 
timpul anchetei, nu exista nici un interes în scopul suprimării vieţii victimei, ei fiind în relaţii de 
prietenie. 

 În cadrul criteriilor generale de individualizare a pedepsei, prevăzute de art. 74 Cod penal, 
instanţa de fond a avut în vedere gravitatea infracţiunii săvârşite şi periculozitatea inculpatului, 
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raportat la împrejurările şi modul concret de comitere a infracţiunii, astfel cum au fost expuse mai 
sus; starea de pericol creată pentru valoarea ocrotită, respectiv prin infracţiunea comisă s-a adus o 
atingere gravă relaţiilor sociale ocrotite de legiuitor, referitoare la dreptul la viaţă al persoanei; 
natura şi gravitatea rezultatului produs, constând în decesul numitului [...]; conduita după 
săvârşirea infracţiunii şi în cursul procesului penal, respectiv inculpatul nu a acordat un prim 
ajutor victimei şi nici nu a procedat la solicitarea cadrelor medicale specializate; s-a mai avut în 
vedere faptul că inculpatul este tânăr, are studii superioare, era angajat [...] la SC [...] [...] 
Constanţa, este necăsătorit, este la primul conflict cu legea penală, prima instanţă considerând în 
consecinţă că aplicarea pedepsei închisorii într-un cuantum orientat la minimul special prevăzut 
de lege, cu executare în regim privativ de libertate, răspunde cerinţelor legii, privind scopul 
preventiv educativ al acesteia. 

Împotriva acestei sentinţe au declarat apel Parchetul de pe lângă Tribunalul 
Constanţa, partea civilă [...] şi inculpatul [...]. 

La termenul din data 01.10.2015, inculpatul [...] a precizat personal că nu doreşte să dea 
declaraţie în faţa instanţei de apel, uzând de dreptul la tăcere prev. de art.83 lit.a) cod procedură 
penală. 

În apel, la termenul din 29.10.2015, inculpatul (prin apărător) a depus la dosar Hotărârea 
nr.5/18.09.2015 a Consiliului Superior de Medicină Legală. 

Examinând sentinţa apelată în raport de motivele de apel şi de actele şi lucrările 
dosarului, Curtea constată că apelul formulat în cauză de către inculpatul [...] nu este fondat, 
fiind fondate doar apelurile formulate de către Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanţa şi 
de către partea civilă [...] sub aspectul individualizării judiciare a pedepsei aplicate inculpatului, 
pentru următoarele: 

Prima instanţă a reţinut corect starea de fapt şi a făcut o analiză temeinică a probelor 
administrate în cauză, reţinând vinovăţia inculpatului [...] sub forma intenţiei indirecte prev. de art. 
16 alin.(3) lit. b) cod penal. 

În acest sens, Curtea are în vedere mijloacele de probă administrate în cauză. 
Coroborând mijloacele de probă expuse in cauză, Curtea constată că nu sunt întemeiate 

apărările inculpatului [...] prin care a susţinut că nu a [...]izat starea gravă în care se afla victima 
[...] după ce a căzut din autovehicul şi s-a lovit la cap. 

În acest sens, Curtea are în vedere că, raportat la împrejurările în care s-a comis fapta, de 
vârsta, pregătirea inculpatului (studii superioare), experienţa acestuia de viaţă, inculpatul [...] 
avea în momentul săvârşirii infracţiunii posibilitatea să prevadă rezultatul, deoarece acesta era 
previzibil. 

În acelaşi sens, Curtea are în vedere şi declaraţiile martorilor [...] şi [...] care au precizat că 
victima după accident era în stare de inconştienţă, că urinase pe ea, că i-au spus inculpatului că 
ar trebui să sune la serviciul SNAU 112 pentru a veni o ambulanţă. 

Aceste menţiuni făcute de către cei doi martori înlătură critica apelantului inculpat în 
sensul că nici cei doi martori nu au realizat în acel moment gravitatea leziunilor victimei. 

  Apărările inculpatului în sensul că nu avea cum să-şi dea seama de gravitatea leziunilor 
suferite de victima [...], considerând că starea în care se afla se datora stării avansate de ebrietate sunt 
înlăturate şi de concluziile raportului de expertiză medico-legală nr. 5368/112/A1 
diverse/2014/22.01.2015, întocmit de Serviciul Judeţean de Medicină Legală Constanţa, în acord cu 
concluziile acestuia fiind şi opinia expertală întocmită de expertul parte al părţii civile. 
 În cazul unei intervenţii chirurgicale imediate, rapide, s-a opinat că numitul [...] ar fi avut 
şanse mari de supravieţuire, la aceasta adăugându-se şi vârsta tânără de 34 de ani. 
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 Având în vedere gravitatea leziunilor cranio-meningo-cerebrale, s-a constatat că acestea au 
fost produse prin lovire şi zgâriere de corpuri dure şi plan dur, prin cădere de la înălţime, putând 
data din 19.07.2013şi având legătură de cauzalitate directă cu decesul. 
 Totodată, s-a opinat că victima s-a aflat în stare de comă profundă (stare clinică în care un 
pacient nu poate fi trezit şi nu răspunde la nicio categorie de stimuli), considerându-se de către 
expert utopic a se lua în discuţie o posibilă confuzie între starea de comă  şi „o posibilă confuzie a 
stării de conştienţă a victimei consecutivă căderii de la înălţime. 
 Curtea mai reţine în acelaşi sens şi opinia expertală formulată de expertul parte al părţii civile 
prin care se menţionează că leziunile traumatice cranio-cerebrale prezentate de [...] la data internării 
conform examenului computer tomograf cerebral au constat în: hematom subdural, hematom 
epidural temporal, hemoragie subarahnoidiană, important edem cerebral difuz, pneumocefalie şi 
fracturi craniene multiple. Aceste leziuni cranio-cerebrale sunt de o gravitate extremă şi necesită 
internare de urgenţă pentru acordarea promptă a asistenţei medico-chirurgicale de specialitate. 
Hematomul subdural acut se manifestă prin instalarea comei imediat după traumatism, cu semne 
neurologice de localizare majore. Există posibilitatea de a interveni operator eficient dacă bolnavul 
ajunge repede într-un serviciu de neurochirurgie. 
 Curtea constată că instanţa de fond a apreciat în mod corect că victima a mers să cumpere 
ţigări (fiind conştient, orientat temporo-spaţial) iar după ce [...] a căzut de pe cadrul din spate al 
maşinii, după ce autoturismul a demarat, după care a rămas imobilizat pe sol, în stare de inconştienţă, 
contrastul marcat dintre cele două situaţii fiind astfel sugestiv pentru gravitatea leziunilor traumatice 
cranio-cerebrale, produse în momentul impactului cu solul – cu alte cuvinte reieşea clar pentru 
oricine tabloul lezional grav consecutiv căderii, care impunea internarea de urgenţă într-un serviciu 
de specialitate neurochirurgie (impactul cu solul a fost la nivel cranian, pe sol a rămas urma de sânge, 
deci orice persoană, şi fără o pregătire medicală, ştia că victima trebuia transportată la spital, sau cel 
mai simplu şi mai indicat se chema ambulanţa. 
 Prin urmare, Curtea constată că este exclusă confuzia dintre starea de inconştienţă indusă 
imediat după producerea traumatismului cranio-cerebral prin impactul cu solul şi starea de 
inconştienţă dată de starea de ebrietate sau o pierdere temporară de conştienţă, determinată de o 
comoţie cerebrală, printr-o cădere simplă, în care nu există leziuni organice cerebrale, cu atât mai 
mult (astfel cum reiese din mijloacele de probă expuse mai sus), inculpatul a fost cel care a dus iniţial 
victima pe canapeaua din holul pensiunii iar ulterior l-a mutat într-un pat de la parterul pensiunii, 
constatând astfel că starea de inconştienţă a victimei s-a întins pe o perioadă mare de timp, aspect de 
natură să-l facă să conştientizeze de starea gravă în care se afla victima.  
 În ceea ce priveşte opinia expertală a expertului parte al inculpatului, Curtea constată că 
instanţa de fond a apreciat în mod întemeiat că este combătută prin materialul probator administrat în 
cauză, astfel cum acesta a fost prezentat mai sus. 

Astfel, susţinerea că inculpatul că nu şi-ar fi dat seama de starea victimei sau că nu ar fi luat 
la cunoştinţă de gravitatea leziunilor este infirmată şi de: 
- concluziile investigaţiei tehnico ştiinţifice de la locul faptei din data de 19.07.2013 din care rezultă 
că atât în afara autoturismului, pe acesta, la locul unde capul victimei s-a sprijinit de autoturism în 
momentul în care, fiind în stare de inconştienţă, a fost aşezată în poziţia şezut de martorul [...], cât şi 
în autoturism, dată fiind urcarea victimei de către inculpat şi de martorul menţionat în autovehicul, s-
au găsit pete de sânge coagulat, aspect care confirmă existenţa unor leziuni grave soldate cu 
sângerare de care inculpatul a avut posibilitatea de a lua cunoştinţă şi care evident, impuneau 
intervenţie medicală de specialitate. 

Prima instanţă a apreciat în mod întemeiat că sângerarea victimei era abundentă şi starea sa de 
inconştienţă nu putea fi confundată cu starea avansată de ebrietate, hainele martorului [...] au fost 
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pătate şi ele de sânge, aspect susţinut şi de martora [...], aceşti martori precizând şi faptul că, imediat 
după cădere, victima a intrat în stare de inconştienţă, că a fost iniţial aşezată în şezut şi ulterior urcată 
în autoturism şi că prezenta plăgi deschise. 

Nu sunt întemeiate nici motivele de apel ale inculpatului [...] prin care s-a susţinut că nu 
există probe din care să reiasă că el a fost cel care mutat victima de pe canapeaua din holul pensiunii 
în patul din camera nr.7 de la parterul pensiunii. 

În acest sens, Curtea are în vedere declaraţiile coroborate ale martorilor oculari. 
Susţinerea inculpatului în sensul că personalul pensiunii a mutat victima din hol în camera de 

la parter nu este întemeiată, având în vedere că din declaraţiile martorilor oculari [...] şi [...] reiese în 
mod cert că această mutare a avut loc în jurul orelor 4:50-5:00, iar din declaraţiile martorelor [...] şi 
[...] (angajate ale pensiunii) reiese că acestea au coborât la parter de abia în jurul orei 6:00. 

Nu este întemeiat nici motivul de apel al inculpatului prin care s-a criticat reţinerea de către 
instanţa de fond a faptului că victima avea o pernă aşezată pe cap în camera nr.7 de la parterul 
pensiunii. 

În acest sens, Curtea are în vedere declaraţiile constante ale martorelor oculare [...] şi [...], 
care au precizat că în dimineaţa zilei de 19.07.2013 au văzut un bărbat întins într-un pat din camera 7 
de la parterul pensiunii. 

Astfel se explică şi de ce aceste 2 martore nu l-au recunoscut pe acel bărbat ca fiind fiul 
proprietarilor pensiunii, acest lucru aflându-l de abia după ce i-au spus martorei [...] (mama victimei) 
că un bărbat se află în acea cameră iar martora [...] a mers în acea cameră şi şi-a reconoscut fiul. 

Nu este întemeiat nici motivul de apel al inculpatului prin care s-a criticat reţinerea de către 
instanţa de fond a unei sângerări abundente a victimei, Curtea reţinând din probatoriul expus mai sus 
că au fost identificat multiple pete de sânge atât în locul unde victima a căzut şi s-a lovit cu capul de 
asfalt, cât şi în autovehiculul victimei cu care acesta a fost transportat la pensiunea părinţilor săi dar 
şi pe canapeaua din holul pensiunii şi pe perna care i-a fost aşezată pe cap de inculpat când a mutat 
victima în camera nr.7 de la parterul pensiunii.   

Nu este întemeiat nici motivul de apel al inculpatului [...] prin care s-a invocat nulitatea 
relativă a raportului de expertiză întocmit de către medicul numit de SML Constanţa, considerând că 
nu au fost respectate prevederile legale în întocmirea acesteia, respectiv faptul că acest raport de 
expertiză nu a fost adus la cunoştinţă medicilor-parte, aspect care atrage o încălcare a normelor de 
procedură întrucât medicii parte nu au avut cum să ia la cunoştinţă despre efectuarea expertizei. 

În acest sens, Curtea constată că experţii parte au avut posibilitatea să studieze toate actele şi 
lucrările dosarului, opiniile expertale formulate nefiind astfel influenţate negativ în nici un fel din 
perspectiva imposibilităţii examinării vreunui act medical sau a altui mijloc de probă aflat la dosar; în 
consecinţă, Curtea constată că nu sunt îndeplinite cerinţele art.282 alin.1 cod procedură penală, prin 
întocmirea astfel a raportului de expertiză medico-legală şi a opiniilor expertale nefiind cauzată o 
vătămare a drepturilor inculpatului care nu ar putea fi înlăturată decât prin desfiinţarea raportului de 
expertiză medico-legală, în condiţiile în care atât expertul judiciar desemnat în cauză cât şi experţii 
parte şi-au formulat concluziile în urma analizării aceloraşi mijloace de probă. 
 Faţă de starea de fapt reţinută în urma coroborării mijloacelor de probă expuse, Curtea 
constată că sunt neîntemeiate motivele de apel ale inculpatului în ceea ce priveşte încadrarea juridică 
a faptei comise de acesta, prin care s-a susţinut că în sarcina acestuia nu se poate reţine săvârşirea 
infracţiunii de omor cu intenţie indirectă, ci infracţiunea de ucidere din culpă în concurs cu 
infracţiunea de părăsire a locului accidentului. 

Curtea mai reţine că în doctrina penală (M.Zayneak - Drept Penal partea generală vol.II 1976, 
pag.84) s-a arătat că, în cazul intenţiei indirecte, infractorul faţă de rezultatul pe care îl prevede, are o 
atitudine indiferentă de acceptare a acestuia, întrucât acesta nu face nimic pentru preîntâmpinarea 
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rezultatului, rămâne pasiv, iar în cazul culpei cu prevedere, rezultatul prevăzut nu este acceptat, 
neacceptarea rezultând din atitudinea făptuitorului care speră să-l preîntâmpine bazându-se pe 
elemente directe care ţin de împrejurările în care are loc activitatea, proprietăţile instrumentului cu 
care se acţionează (vizibilitate bună, frâne bune), ca şi pe elemente subiective (calitate de bun 
conducător auto, experienţă îndelungată în conducere), ceea ce nu este cazul de faţă. 

În consecinţă, Curtea constată că infracţiunea de omor a victimei [...] a fost comisă de 
inculpatul [...] printr-o acţiune ce a fost efectuată prin acte de omisiune, adică printr-o atitudine 
pasivă, deoarece era obligat să intervină pentru a înlătura cauza care ar provoca moartea victimei. 

Nu se poate reţine că inculpatul a comis această faptă cu intenţie directă, având în vedere că 
inculpatul nu a desfăşurat nici o acţiune din care să reiasă că a urmărit producerea decesului victimei, 
din modalitatea de desfăşurarea a evenimentelor reieşind că inculpatul a acceptat decesul victimei, 
întrucât nu a făcut nimic util pentru preîntâmpinarea rezultatului, respectiv anunţarea ambulanţei sau 
transportul victimei la spital, având în vedere starea de inconştienţă a victimei.  

Curtea mai apreciază că din toate demersurile efectuate de către inculpatul [...] ulterior căderii 
victimei de pe autovehicul reiese că inculpatul a sperat că victima îşi va reveni, fără a fi necesară 
intervenţia unei ambulanţe sau internarea în spital a victimei (sperând că astfel nu va fi învinovăţit de 
căderea victimei de pe autovehiculul pe care inculpatul l-a condus), deşi a realizat starea gravă în 
care se afla victima (datorită stării de inconştienţă/comă a victimei, a faptului că victima urinase pe 
ea, că îi curgea sânge din zona capului, lăsând pete de sânge atât la faţa locului, dar şi în autovehicul, 
pe canapeaua din hol şi pe perna din camera nr.7 de la parterul pensiunii) şi a realizat asfel 
posibilitatea decesului victimei. 

Prin urmare, există o legătură de cauzalitate între activitatea desfăşurată de inculpatul [...] 
descrisă mai sus şi rezultatul acesteia, fiind susceptibilă a produce decesul ulterior al victimei, fiind 
lăsată fără ajutor şi chiar abandonând-o în condiţiile precizate. 

Faţă de probatoriul administrat în cauză şi faţă de aspectele expus mai sus, Curtea constată că, 
în mod cert, că inculpatul a săvârşit o infracţiune îndreptată împotriva vieţii persoanei, poziţia 
subiectivă a acestuia fiind caracteristică intenţiei indirecte, care permite calificarea faptei ca fiind 
omor. 

Prin urmare, încadrarea juridică dată faptei comise de inculpat este legală, instanţa de fond 
efectuând o aplicare corespunzătoare a normelor în materie. 

Astfel, fapta inculpatului [...] care la data de 19.07.2013, în jurul orei 03:00, conducând 
autoturismul marca Jeep Rubicon, cu nr. de înmatriculare [...], pe strada [...] din Staţiunea [...], a 
provocat căderea şi proiectarea pe carosabil a victimei [...] (ce se afla urcat pe cartea din spate a 
caroseriei) cauzându-i leziuni traumatice la nivelul capului şi intrarea acestuia în stare de inconştienţă 
ce ulterior a condus la deces, având în vedere că după producerea evenimentului rutier, inculpatul a 
ridicat victima de la faţa locului şi a dus-o la vila „[...]” ce aparţine părinţilor victimei, abandonând-o 
într-una din camerele de la parter, fără a acorda ajutor sau a sesiza organele de specialitate, 
întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de omor prev. de 188 alin.1 cod penal cu 
aplicarea art.5 cod penal. 

Curtea constată că în mod întemeiat instanţa de fond a reţinut în mod corect că legea penală 
mai favorabilă este reprezentată de actualul cod penal, având în vedere că: 
- actualul cod penal nu mai incriminează omorul calificat, prev. de art.174 – art.175 lit.i Cod penal 

1969, respectiv omorul săvârşit în loc public, infracţiunea de omor calificat reţinută  în sarcina 
inculpatului prin actul de inculpare, are corespondent în actualul cod penal în art.188 alin.1, care 
reglementează infracţiunea de omor;  

- limitele de pedeapsă prevăzute de actualul cod penal pentru infracţiunea de omor, prev. de art.188 
alin.1, sunt închisoare de la 10 la 20 de ani închisoare,  în timp ce codul penal 1969 prevedea pentru 
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infracţiunea de omor calificat, prev. de art.174 alin.1 – art.175 lit.i, pedeapsa de la 15 la 25 de ani 
închisoare; 

- pedeapsa complementară prevăzută de actualul cod penal, potrivit art.66 alin.1, constă în 
interzicerea exercitării unor drepturi pe o perioadă de la unu la 5 ani, pe când pedeapsa 
complementară prevăzută de art.art.53 alin.2 lit.a) cod penal 1969 constă în interzicerea exercitării 
unor drepturi pe o perioadă de la unu la 10 ani. 

Fiind întrunite toate condiţiile cerute de dispoziţiile art. 396 alin. 2 cod procedură penală, în 
mod corect aceasta a dispus condamnarea inculpatului pentru fapta pentru care a fost trimis în 
judecată. 

În ceea ce priveşte individualizarea judiciară a pedepsei ce urma a fi aplicată, Curtea constată 
că instanţa de fond a stabilit pentru inculpat o pedeapsă necorespunzătoare gradului de pericol social 
concret a infracţiunii şi persoanei inculpatului, fiind întemeiate apelurile formulate sub acest aspect 
de către Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanţa şi partea civilă [...]. 

În acest sens, Curtea are în vedere modalitatea concretă de comitere a faptei. 
Inculpatul a avut o conduită total necorespunzătoare, abandonând victima aflată în stare gravă, 

dând dovadă de o totală lipsă de compasiune, nu numai faţă de victimă, dar şi faţă de părinţii acesteia, 
cărora le-a ascuns adevărul cu privire la cele întâmplate, deşi acesta a luat act personal de starea de 
disperare în care se aflau aceştia. 

În acelaşi sens, Curtea are în vedere şi atitudinea inculpatului de neasumare a responsabilităţii 
faptei sale. 

Astfel, în zilele ce au urmat incidentului, inculpatul a afirmat faţă de părinţii victimei ( [...] şi 
[...]) şi prietenii comuni ([...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...]) că nu ştie nimic despre [...], 
precizând că atunci când s-a despărţit de acesta nu se întâmplase nimic, că totul era în regulă, 
prezentând însă şi diverse stări de fapt contradictorii (că victima ar fi fost bătută de persoane angajate 
în acest sens de fost soţie, că victima ar fi căzut în momentul în care retracta acoperişul 
autovehiculului său staţionat). 

Această conduită a inculpatului reiese şi din atitudinea sa procesuală, respectiv modificarea 
succesivă a declaraţiilor date în cursul urmării penale şi a cercetării judecătoreşti în raport de 
mijloacele noi de probă care erau administrate în cauză.  

Faţă de toate aceste aspecte expuse mai sus, Curtea constată că nu este întemeiată aplicarea 
unei pedepse constând în minimul special de 10 ani închisoare prevăzut pentru săvârşirea infracţiunii 
de omor prev. de art.188 alin.1 cod penal, impunându-se majorarea pedepsei aplicată inculpatului de 
către instanţa de fond de la 10 ani închisoare la 12 ani închisoare. 

Curtea apreciază că nu se impune majorarea mai semnificativă a pedepsei spre maximul 
special de 20 ani închisoare, având în vedere că fapta inculpatului nu a fost comisă cu intenţie directă, 
ci cu intenţie indirectă şi că inculpatul este infractor primar, neavând antecedente penale.   

Modalitatea de executare a fost stabilită corespunzător de prima instanţă, impunându-se 
executarea efectivă a pedepsei, raportat la gravitatea faptei comise, la consecinţele faptei (decesul 
victimei [...]), precum şi la aspectele expuse mai sus cu privire la de neasumarea responsabilităţii 
faptei sale şi la modificarea succesivă a declaraţiilor date în cursul urmării penale şi a cercetării 
judecătoreşti în raport de mijloacele noi de probă care erau administrate în cauză. 

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. 
128 din data de 07.04.2015 pronunţată de Tribunalul Constanţa în dosarul nr. 9045/118/2013. 

 În baza art.421 pct.2 lit.a) cod procedură penală, Curtea va admite apelurile formulate de 
către Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanţa şi partea civilă [...] împotriva sentinţei penale nr. 
128 din data de 07.04.2015 pronunţată de Tribunalul Constanţa în dosarul nr. 9045/118/2013, va 
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desfiinţa sentinţa apelată şi, rejudecând, va majora pedeapsa aplicată inculpatului [...] pentru 
săvârşirea infracţiunii de omor prev. de art.188 alin.1 cod penal cu aplicarea art.5 cod penal de la 10 
ani închisoare la 12 ani închisoare. 

  Curtea va menţine restul dispoziţiilor sentinţei apelate în măsura în care nu contravin 
prezentei decizii. 

  În baza art.422 cod procedură penală rap. la art.72 alin.1 cod penal, Curtea va scade din 
durata pedepsei aplicate inculpatului [...] şi perioada arestului la domiciliu  începând din data de 
07.04.2015 până în prezent. 

Decizia penală nr. 1030/P/05.11.2015 
Judecător redactor Dan Iulian Năstase 
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          13. Solicitare redeschidere proces penal. Respingere. Prezența avocatului 
ales la desfășurarea dezbaterilor. 

 
Conform art.466 alin.(2) cod procedură penală nu se consideră judecată în lipsă persoana condamnată 

care şi-a desemnat un apărător ales, dacă s-a prezentat oricând în cursul procesului. 
Cum, prin împuternicire avocaţială, petentul şi-a desemnat avocat ales, iar acesta s-a prezentat în apel 

la desfăşurarea dezbaterilor, lipsa petentului de la şedinţa de judecată din 19.12.13 nu constituie judecată în 
lipsă; de altfel, din înscrisurile depuse de către apărător, rezultă că petentul ar fi fost arestat în cursul anului 
2014, nu la data dezbaterii apelurilor, respectiv la 19.12.13. 
 

Art.466 Cod procedură penală 
 

Deliberând, în secret, asupra acţiunii penale de faţă, Curtea a pronunţat următoarea 
hotărâre: 

La data de 27 octombrie 2014, în baza art.466 - art.470 cod procedură penală, condamnatul 
[...] a solicitat redeschiderea procesului penal motivând că judecata în apel a avut loc în lipsa sa, fiind 
arestat într-o altă ţară; în susţinerea cererii, petentul a depus o copie de pe „hotărâre de eliberare de 
probă” în limba română şi în limba daneză (certificate „conform cu originalul” de către apărător, fără 
a se prezenta acte originale şi fără a fi certificate de autoritatea emitentă), o dovadă - traducere din 
limba poloneză de înmânare şi reţinere în baza mandatului european emis de Judecătoria Constanţa 
(certificată tot de către apărător), hotărâre a Judecătoriei Districtuale din Varşovia din 31.08.14 de 
arestare provizorie în vederea executării mandatului de arestare european (în poloneză şi în 
traducere).   

Examinând actele dosarului, Curtea a constatat următoarele: 
Prin sentinţa penală nr. 137/25.03.2013 pronunţată în dosarul penal nr. 9974/118/2011, 

Tribunalul Constanţa a aplicat pedeapsa rezultantă, conform art.33 lit.a - art.34 lit.b cod penal, în 
referire la art.35 alin.3 cod penal, de 3 ani închisoare şi 2 ani interzicerea drepturilor prevăzute de 
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art.64 alin.1 lit.a teza a II-a şi lit.b cod penal condamnatului [...] pentru comiterea infracţiunilor prev. 
de art.7 alin.1 din Legea nr.39/ 2003, art.12 alin.1 şi alin.2 lit.a din Legea nr.678/2001 cu aplicarea 
art.41 alin.2 cod penal, art.13 alin.1 şi alin.3 din Legea nr.678/2001, cu aplicarea art.13 cod penal, 
(fiecare câte 3 ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 
lit.a teza a II-a  şi lit.b cod penal pe o perioadă de 2 ani), achitându-l în temeiul art.11 pct.2 lit.a 
raportat la art.10 lit.d cod de procedură penală, pentru infracţiunea prevăzută de art.329 alin.1, alin.2 
şi alin.3 cod penal, cu aplicarea art.41 alin.2 cod penal. 

Prin decizia penală nr.1/MP/17.01.14 pronunţată în dosarul penal nr. 9974/118/2011, Curtea 
de Apel Constanţa a admis, în baza art.379 pct.2 lit.a cod procedură penală, apelurile declarate de 
Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de 
Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Constanţa şi, printre alţii, inculpatul [...], a 
desfiinţat în parte sentinţa penală nr.137/25.03.2013 şi, rejudecând, a înlăturat dispoziţiile art.74 
alin.1 lit.a, art.74 alin.2 cu referire la art.76 alin.1 lit.b cod penal, în raport de fiecare inculpat, a 
majorat cuantumul pedepselor principale aplicate sub aspectul infracţiunii prevăzute de art.7 alin.1 
din Legea nr.39/ 2003, de la câte 3 ani închisoare la câte 6 ani închisoare şi  l-a condamnat pe 
inculpatul [...], în baza art.12 alin.1 şi alin.2 lit.a din Legea nr.678/2001, cu aplicarea art.41 alin.2 
cod penal, la pedeapsa de 7 ani  închisoare şi interzicerea drepturilor  prevăzute de art.64 alin.1 lit.a 
teza a II-a şi lit.b cod penal, pe o perioadă de 2 ani, după executarea pedepsei închisorii, în baza 
art.13 alin.1 şi alin.3 din Legea nr.678/2001, cu aplicarea art.13 cod penal, la pedeapsa de 6 ani 
închisoare şi interzicerea drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II-a şi lit.b cod penal, pe o 
perioadă de 2 ani, după executarea pedepsei închisorii, iar în baza art.33 lit.a, art.34 lit.b şi art.35 
alin.3 cod penal, a contopit pedepsele principale şi complementare cu pedeapsa complementară 
stabilită la fond pentru infracţiunea prev. de art.7 alin.1 din Legea nr.39/ 2003, în final urmând a 
executa pedeapsa cea mai grea de 7 ani închisoare, în regim de detenţie, potrivit art.57 Cod penal şi 2 
ani interzicerea drepturilor prevăzute de art.64 alin.1  lit.a teza a II-a şi lit.b Cod penal, după 
executarea pedepsei închisorii. 

Din practicaua Încheierii de consemnare a dezbaterilor din şedinţa publica de la 19 decembrie 
2013 şi amânare a pronunţării, parte integrantă a deciziei penale, rezultă că apelantului inculpat şi 
intimat [...] a lipsit, răspunzând avocat ales [...] în baza împuternicirii avocaţiale de la dosarul cauzei. 

Potrivit art.466 alin.(1) cod procedură penală, persoana care a fost condamnată definitiv în lipsă 
poate solicita redeschiderea procesului penal. 

Însă, conform art.466 alin.(2) cod procedură penală nu se consideră judecată în lipsă persoana 
condamnată care şi-a desemnat un apărător ales dacă s-a prezentat oricând în cursul procesului. 

Cum, din împuternicirea avocaţială seria [...] emisă la data de 19.12.2013, petentul [...] şi-a 
desemnat avocat ales în persoana dlui [...], iar acesta s-a prezentat în apel la desfăşurarea 
dezbaterilor, lipsa petentului de la şedinţa de judecată din 19.12.13 nu constituie judecată în lipsă; de 
altfel, din înscrisurile depuse de către apărător, rezultă că petentul ar fi fost arestat în cursul anului 
2014, nu la data dezbaterii apelurilor respectiv la 19.12.13. 

Prin urmare, nu se poate dispune redeschiderea procesului penal, cererea formulată de 
petentul condamnat [...] neîndeplinind condiţiile prev. de art.466 cod procedură penală, şi, în 
consecinţă, în baza art.469 alin.(4) cod procedură penală, va fi respinsă. 

Celelalte solicitări ale petentului - necomunicarea deciziei într-un anumit termen, deducerea 
unor perioade de detenţie în străinătate pot face eventual obiectul altor căi de atac, contestaţie la 
executare, formulate dacă sunt prevăzute de lege şi cu respectarea acesteia, dar nu pot conduce la 
redeschiderea procesului. 

Decizia penală nr. 46/P/20.01.2015 
Judecător redactor Adriana Ispas 
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          14. Incetarea procesului penal privind săvârşirea infracţiunii de furt ca 
urmare a împăcării. Achitarea inculpatului sub aspectul săvârşirii infracţiunii de 
fals în declaraţii întrucât fapta nu era prevăzută de legea penală la momentul 
săvârșirii. Respingerea cererii de schimbare a încadrării juridice a infracţiunii 
reţinute în sarcina inculpatului din infracţiunea prevăzută de art. 326 Cod penal 
în infracţiunea prevăzută de art.268 Cod penal. 

 
Constituie infracţiune de fals în declaraţii, potrivit art. 326 din Codul penal, declararea 

necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art. 175 sau unei unităţi în 
care aceasta îşi desfăşoară activitatea în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru 
altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte la producerea acelei consecinţe. 

Potrivit art. 268 C.penal constituie infracţiunea de inducere în eroare a organelor judiciare, sesizarea 
penală, făcută prin denunţ sau plângere, cu privire la existenţa unei fapte prevăzute de legea penală ori în 
legătură cu săvârşirea unei asemenea fapte de către o anumită persoană, cunoscând că aceasta este nereală. 

Deşi fapta inculpatului, săvârșită în ziua de 22.01.2013, ar putea întruni elementele constitutive ale 
infracţiunii de inducere în eroare a organelor judiciare, Curtea constată că norma de incriminare ce 
sancţionează infracţiunea prevăzută de art. 268 Cod penal a intrat în vigoare în data de 01.02.2014, astfel 
încât dispoziţiile legale nu pot fi aplicate retroactiv. 

În acest sens, potrivit art. 3 Cod penal, legea penală se aplică infracţiunilor săvârşite în timpul cât se 
află în vigoare, excepţie făcând situaţia în care de la săvârşirea infracţiunii până la judecarea definitivă a 
cauzei au intervenit una sau mai multe legi penale, situaţie faţă de care se aplică legea penală mai favorabilă.  

 
Art. 228 alin. 1 Cod penal 

Art. 326 Cod penal 
Art. 15 alin. 2 din Constituţia României 

 
Prin sentinţa penală nr. 1117/24.10.2014, a Judecătoriei Constanţa s-a hotărât: 
„ În baza art. 396 alin. 6 C.p.p. rap. la art. 16 alin. 1 lit. g C.p.p. în ref. la art. 231 alin. 2 C. pen., 

dispune încetarea procesului penal cu privire la inculpatul [...], privind săvârşirea infracţiunii de furt, 
prev. de art. 228 alin. 1 C. pen., ca urmare a împăcării. 
 În baza art. 396 alin. 5 C. proc. pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. b teza I C. proc. pen., achită pe 
inculpatul [...] sub aspectul săvârşirii infracţiunii de fals în declaraţii, prev. de art. 326 C. pen., 
întrucât fapta nu este  prevăzută de legea penală. 

Ia act că persoana vătămată [...] nu s-a constituit parte civilă în prezenta cauză. 
În baza art. 275 alin. 1 pct. 2 lit. d C.p.p. obligă pe inculpatul [...] la plata sumei de 2.500 

lei iar pe persoana vătămată [...] la plata sumei de 50 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de 
stat.   

Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare”. 
Pentru a se pronunţa în sensul celor de mai sus, prima instanţă a reţinut următoarele : 

           „Prin rechizitoriul nr. 1325/P/2013 al Parchetului de pe lângă Judecătoria  Constanţa, 
înregistrat pe rolul Judecătoriei Constanţa sub nr. 15599/212/2014, s-a dispus trimiterea in 
judecată a inculpatului [...], pentru infracţiunile de furt, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 228, 
alin. 1, din Codul penal şi fals în declaraţii, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 326 C. p., ambele 
cu aplic. art. 38 alin 1 C. pen. 
           În actul de sesizare a instanţei s-a reţinut că în ziua de 21.01.2013, orele 15,10, inculpatul 
[...] împreună cu o altă persoană care a rămas necunoscută până în prezent, a sustras 2 uşi metalice 
în valoare de 1.500 lei, de la un garaj amplasat pe un teren neîmprejmuit situat în extravilanul 
comunei Agigea şi care aparţinea părţii vătămate [...] iar apoi, împreună cu acel necunoscut a 
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încărcat cele 2 porţi într-o maşină pe care au abandonat-o ulterior pentru a nu fi prinşi de către 
lucrătorii de poliţie care porniseră în urmărirea lor.  
        S-a mai reţinut în sarcina inculpatului [...] că în ziua de 22.01.2013, a depus la 
poliţia din comuna „23 August" o declaraţie în care a afirmat că persoane necunoscute îi furaseră 
în ziua precedentă autoutilitara care-i aparţinea, lucru ireal, întrucât aceasta era chiar aceea cu care 
transportase bunurile furate de el şi pe care o abandonase în ziua precedentă pentru a nu fi prins de 
lucrătorii de poliţie care-l urmăreau. 

Situaţia de fapt reţinută prin rechizitoriu se susţine cu următoarele mijloace de probă: 
procesele - verbale de constatare; procesul-verbal de cercetare la faţa locului; declaraţiile de 
martor; declaraţiile inculpatului. 

Prin încheierea de şedinţă din camera de consiliu din data de 03.07.2014, judecătorul de 
cameră preliminară a constatat legalitatea sesizării instanţei, a administrării probelor şi a 
efectuării actelor de urmărire penală şi a dispus începerea judecăţii. 

În şedinţa de judecată din data de 20.10.2014, până la citirea actului de sesizare al instanţei, 
persoana vătămată [...] a declarat verbal faptul că s-a împăcat cu inculpatul [...]. Fiind întrebat, 
inculpatul [...] a arătat la rândul său că s-a împăcat cu persoana vătămată [...]. 

La acelaşi termen de judecată, din data de 20.10.2014, instanţa a admis cererea inculpatului 
de a fi judecat potrivit disp. art. 374 alin. 4 şi art. 375 C.p.p., acesta recunoscând în totalitate 
faptele reţinute în sarcina sa prin rechizitoriu, solicitând ca judecata să aibă loc numai pe baza 
probelor administrate în cursul urmăririi penale şi a eventualelor înscrisuri prezentate de părţi. 

A fost ataşată fişa de cazier judiciar a inculpatului.            
Analizând materialul probator administrat în cauză în faza de urmărire penală precum 

şi declaraţia inculpatului [...], dată în cursul cercetării judecătoreşti,  instanţa reţine 
următoarea situaţie de fapt:  

În ziua de 21.01.2013, orele 15,10, organele de poliţie au observat două persoane care au 
sustras două porţi metalice dintr-un loc situat în apropierea comunei Agigea, porţi pe care le-au 
încărcat într-o autoutilitară de culoare albă înmatriculată în Bulgaria şi cu care se îndreptau spre 
oraşul Constanţa, circulând în acel moment între comuna Agigea şi oraşul Eforie Nord, pe banda 
nr. 1 a DN39. 

În momentul în care autoutilitara marca „Ford Tranzit" cu numărul de înmatriculare [...] a 
ajuns în faţa Postului de Poliţie Agigea, un lucrător de poliţie a efectuat semnalul regulamentar de 
oprire. În loc să respecte semnificaţia semnalului de oprire care i-a fost adresat, conducătorul auto 
a refuzat să oprească maşina, accelerând. S-a procedat la urmărirea acestuia pe mai multe străzi din 
comuna Agigea, până când au ajuns în final pe drumul tehnologic de pe malul drept al Canalului 
Dunăre-Marea Neagră, către comuna Topraisar. 

După ce au parcurs astfel o distanţă de 3 km, în scopul de a evita să fie controlate de 
lucrătorii de poliţie, persoanele din autoutilitară au oprit maşina cu care circulau, apoi au încuiat-o 
şi au abandonat-o pe marginea canalului Dunăre-Marea Neagră. 

Cu ocazia examinării autoutilitarei s-a constatat că aceasta avea portierele încuiate, iar în 
interiorul ei erau două porţi metalice de garaj. Autoutilitara a fost ridicată de lucrătorii de poliţie în 
prezenţa martorului asistent [...], şi lăsată în custodia acestuia din urmă, în incinta service-ului 
„[...]" SRL din comuna Agigea, al cărui administrator era.  

Ulterior, în ziua de 22.01.2013, orele 14,27, numitul [...] a sesizat lucrătorii din cadrul 
Postului de Poliţie Agigea că la service-ul lui a venit o persoană de sex masculin, de etnie rromă, 
care susţinea că era proprietarul autoutilitarei lăsate în custodia sa şi care solicita să i se restituie 
maşina. 
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Poliţiştii au identificat cu acea ocazie pe solicitant ca fiind inculpatul [...] şi l-au recunoscut 
ca fiind aceeaşi persoană care în ziua de 21.01.2013 a condus autoutilitara marca „Ford Tranzit" şi 
care a refuzat să oprească la semnalele regulamentare de oprire. 

In ziua de 24.01.2013, persoana vătămată [...] a formulat o plângere penală prin care a cerut 
tragerea la răspundere penală a persoanele care i-au sustras cele două porţi metalice ale garajului 
său, bunuri pe care le-a estimat la valoarea totală de 1.500 lei. Ulterior, persoanei vătămate i-au 
fost restituite porţile metalice sustrase, astfel încât aceasta nu s-a constituit parte civilă în prezenta 
cauză. 

Deşi în faza de urmărire penală inculpatul [...] nu a recunoscut săvârşirea infracţiunii de 
furt reţinută în sarcina acestuia, în faţa instanţei acesta şi-a modificat poziţia procesuală, arătând că 
a sustras la data de 21.01.2013 cele două uşi metalice, aparţinând persoanei vătămate [...]. 

În ziua următoare, de 22.01.2013, inculpatul [...] s-a deplasat la Postul de Poliţie „23 
August" unde a declarat necorespunzător adevărului că în perioada 21.01.2013, orele 14,00 - 
22.01.2013, orele 09,00, persoane necunoscute i-au sustras autoutilitara marca „Ford Tranzit" cu 
numărul de înmatriculare [...], care-i aparţinea şi pe care o parcase pe raza comunei „23 August", 
din judeţul Constanţa. 

Situaţia de fapt reţinută de instanţă a rezultat din corborarea următoarelor mijloace de 
probă: procese - verbale de constatare; procesul-verbal de cercetare la faţa locului; declaraţia 
martorului [...]; declaraţiile inculpatului. 

Având în vedere declaraţiile date de către persoana vătămată [...] şi inculpatul [...] în 
şedinţa de judecată din data de 20.10.2014, precum şi natura juridică a împăcării, cauză care care 
înlătură răspunderea penală şi impediment la punerea în mişcare sau exercitarea acţiunii penale, 
instanţa urmează să ia act de manifestarea de voinţă a acestora şi, în baza art. 396 alin. 6 C.p.p. 
rap. la art. 16 alin. 1 lit. g C.p.p. în ref. la art. 231 alin. 2 C. pen., va dispune încetarea procesului 
penal cu privire la inculpatul [...], privind săvârşirea infracţiunii de furt, prev. de art. 228 alin. 1 C. 
pen., ca urmare a împăcării. 

În ceea ce priveşte infracţiunea de fals în declaraţii, prev. de art. 326 C. pen., reţinută  prin 
rechizitoriu în sarcina inculpatului [...], instanţa reţine următoarele: 

În ziua de 22.01.2013, ziua imediat următoare celei în care a sustras cele două uşi metalice 
aparţinând persoanei vătămate [...], inculpatul [...] s-a deplasat la Postul de Poliţie „23 August" 
unde a formulat la rândul său o plângere penală, pentru săvârşirea infracţiunii de furt, prilej cu care 
a dat şi o declaraţie olografă. 

În concret, inculpatul [...] a declarat în mod necorespunzător realităţii, că în perioada 
21.01.2013, orele 14,00 - 22.01.2013, orele 09,00, persoane necunoscute i-au sustras autoutilitara 
marca „Ford Tranzit" cu numărul de înmatriculare [...], acesta relatând că o lăsase parcată pe raza 
com. 23 August întrucât rămăsese fără combustibil. 

Este de domeniul evidenţei faptul că inculpatul [...] cunoştea că organele de poliţie care 
procedaseră la urmărirea sa în timp ce conducea autoutilitara marca „Ford Tranzit" cu numărul de 
înmatriculare [...], imediat după consumarea infracţiunii de furt, vor demara o anchetă în vederea 
identificării autorilor infracţiunii. 

Pentru a evita antrenarea răspunderii sale penale, inculpatul [...] a decis să formuleze o 
plângere penală în scopul de a acredita ideea că nu el este persoana care a condus autoturismul 
mai sus menţionat  în ziua de 21.01.2013, orele 15,10, moment în care organele de poliţie 
observaseră sustragerea celor două porţi metalice, precum şi autoturismul în care acestea fuseseră 
încărcate. 

Se observă astfel că inculpatul [...], prin declaraţia dată în faţa lucrătorilor din cadrul 
Poliţiei com. 23 August, nu a făcut altceva decât să-şi exercite o componentă esenţială a 
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garanţiilor procesuale acordate de lege persoanei acuzate şi anume dreptul la apărare, consacrat 
prin. art. 10 C.p.p., anticipând procedurile judiciare care urmau să fie declanşate împotriva sa. 

 Instanţa apreciază ca fiind lipsit de relevanţă faptul că inculpatul [...] nu dobândise încă 
nicio calitate procesuală în cauză la data de 22.01.2013, întrucât raportat la circumstanţele cauzei, 
inculpatul a conştientizat faptul că acuzaţia ce urma a-i fi adusă era iminentă, aspect care de altfel 
s-a şi materializat peste numai două zile, când s-a dispus începerea urmăririi penale cu privire la 
acesta. 

Mai mult decât atât, instanţa constată că declararea necorespunzătoare adevărului făcută 
de către inculpatul [...] în faţa organelor de poliţie s-a realizat în vederea producerii unei singure 
consecinţe juridice şi anume evitarea antrenării răspunderii penale a acestuia pentru infracţiunea 
de furt comisă în dauna persoanei vătămate [...]. Pentru a ne afla în prezenţa infracţiunii prev. de 
art. 326 C. pen. ar fi trebuit însă ca, potrivit legii sau împrejurărilor, declaraţia respectivă să 
servească la producerea acelei consecinţe şi anume evitarea antrenării răspunderii penale a 
inculpatului, ceea ce nu este cazul”. 

Împotriva sentinţei penal nr. 1117/24.10.2014 a Judecătoriei Constanţa a formulat apel 
Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanţa care a criticat hotărârea apelată prin prisma greşitei 
achitări a inculpatului [...], sub aspectul comiterii infracţiunii prevăzute de art. 326 Cod penal. 

În acest sens, reprezentantul Ministerului Public a învederat, în esenţă, că dreptul la apărare 
trebuie exercitat cu bună credinţă iar declaraţia inculpatului din data de 22.01.2013 reprezintă în fond 
o modalitate de sesizare a organelor judiciare pentru o pretinsă faptă de furt şi nu o declaraţie dată în 
cadrul procesului penal, în care să aibă vreo calitate, faptă ce întruneşte elementele constitutive ale 
infracţiunii prevăzute de art. 326 Cod penal.  

Examinând legalitatea şi temeinicia sentinţei penale apelate, prin prisma criticilor 
formulate şi din oficiu, conform art. 408 Cod de procedură penală, Curtea constată că apelul 
formulat de către Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanţa este nefondat. 

Sub aspectul stării de fapt se constată că, în ziua de 21.01.2013, orele 15,10, inculpatul [...] 
împreună cu o altă persoană care a rămas necunoscută, a sustras două uşi metalice în valoare de 
1.500 lei, de la un garaj amplasat pe un teren neîmprejmuit situat în extravilanul comunei Agigea şi 
care aparţinea părţii vătămate [...] după care, împreună cu acel necunoscut a încărcat cele două porţi 
într-o maşină pe care au abandonat-o ulterior pentru a nu fi prinşi de către lucrătorii de poliţie ce 
porniseră în urmărirea lor. 
        S-a mai reţinut în sarcina inculpatului [...] faptul că, în ziua de 22.01.2013, a depus la poliţia din 
comuna „23 August" o declaraţie în care a afirmat că persoane necunoscute îi furaseră în ziua 
precedentă autoutilitara care-i aparţinea, lucru ireal, întrucât aceasta era chiar aceea cu care 
transportase bunurile furate de el şi pe care o abandonase în ziua precedentă pentru a nu fi prins de 
lucrătorii de poliţie care-l urmăreau. 

Starea de fapt astfel expusă a fost reţinută pe baza următoarelor mijloace de probă: procese - 
verbale de constatare; procesul-verbal de cercetare la faţa locului; declaraţia martorului [...]; 
declaraţiile inculpatului. 

Întrucât în şedinţa de judecată din data de 20.10.2014, persoana vătămată [...] şi inculpatul 
[...] au declarat că s-au împăcat, în mod temeinic instanţa de fond a  luat act de manifestarea de 
voinţă a părţilor, dispunând, conform art. 396 alin. 6 C.p.p. rap. la art. 16 alin. 1 lit. g C.p.p. în ref. la 
art. 231 alin. 2 C. pen., încetarea procesului penal cu privire la inculpatul [...], privind săvârşirea 
infracţiunii de furt, prev. de art. 228 alin. 1 C. pen., ca urmare a împăcării. 

Constituie infracţiune de fals în declaraţii, potrivit art. 326 din Codul penal, declararea 
necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art. 175 sau unei unităţi 
în care aceasta îşi desfăşoară activitatea în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine 
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sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte la producerea 
acelei consecinţe. 

Din mijloacele de probă ce au fost administrate rezultă că, în ziua de 22.01.2013, inculpatul 
[...] a depus la poliţia din comuna „23 August" o declaraţie în care a afirmat că persoane necunoscute 
îi furaseră în ziua precedentă autoutilitara care-i aparţinea, lucru ireal, întrucât aceasta era chiar aceea 
cu care transportase bunurile furate de el şi pe care o abandonase în ziua precedentă pentru a nu fi 
prins de lucrătorii de poliţie care-l urmăreau. 

Sub aspectul laturii obiective, infracţiunea de fals în declaraţii prevăzută de art. 326 din Codul 
penal presupune o declaraţie necorespunzătoare adevărului, făcută unei unităţi dintre cele prevăzute 
de art. 175 Cod penal. 

Această declaraţie trebuie să îndeplinească, între altele, cerinţa de a fi aptă să servească, prin 
însuşi faptul că a fost făcută, la producerea unei consecinţe juridice. Sesizările organelor de urmărire 
penală nu fac parte dintre declaraţiile ce au însuşirea de a produce, potrivit legii, consecinţe juridice 
în sensul art. 326 Cod penal. 

În sens procesual, dreptul de a sesiza organele judiciare vizează posibilitatea persoanei de a se 
adresa organului jurisdicţional competent în vederea apărării unui drept încălcat, fără ca aceasta să 
implice în mod necesar şi obţinerea protecţiei juridice a acelui drept. Nu sunt generatoare de 
consecinţe juridice şi nu pot conduce la reţinerea infracţiunii de fals în declaraţii susţinerile 
neadevărate a denunţătorului, deoarece ele sunt supuse verificării ulterioare, obligatorii, de către 
organele jurisdicţionale iar părţile au dreptul de a contesta cele reclamate şi de a face proba contrarie. 
 Curtea reţine, de asemenea, că nu prezintă relevanţă sub aspectul laturii obiective a 
infracţiunii de fals în declaraţii, modul în care denunţătorul şi-a exercitat dreptul de a se adresa 
autorităţilor competente, (cu bună-credinţă sau rea-credinţă) şi nici dacă acesta a dobândit calitate în 
cadrul procesului penal, ceea ce este relevant fiind aceea ca scopul urmărit să nu poată fi realizat 
decât prin declaraţiile nereale în faţa autorităţilor în drept. Ori simplul denunţ nereal nu a avut nicio 
relevanţă şi nu a produs consecinţe juridice. 

Potrivit art. 268 C.penal constituie infracţiunea de inducerea în eroare a organelor judiciare, 
sesizarea penală, făcută prin denunţ sau plângere, cu privire la existenţa unei fapte prevăzute de legea 
penală ori în legătură cu săvârşirea unei asemenea fapte de către o anumită persoană, cunoscând că 
aceasta este nereală. 

Deşi fapta inculpatului [...], care în ziua de 22.01.2013, a depus la poliţia din comuna „23 
August" o declaraţie în care a afirmat că persoane necunoscute îi furaseră în ziua precedentă 
autoutilitara care-i aparţinea, aspect ireal, întrucât aceasta era chiar aceea cu care transportase 
bunurile furate de el şi pe care o abandonase în ziua precedentă pentru a nu fi prins de lucrătorii de 
poliţie care-l urmăreau, ar putea întruni elementele constitutive ale infracţiunii de inducere în eroare 
a organelor judiciare, Curtea constată că norma de incriminare ce sancţionează infracţiunea prevăzută 
de art. 268 Cod penal a intrat în vigoare în data de 01.02.2014, astfel încât dispoziţiile legale nu pot fi 
aplicate retroactiv. 

În acest sens, potrivit art. 3 Cod penal, legea penală se aplică infracţiunilor săvârşite în timpul 
cât se află în vigoare, excepţie făcând situaţia în care de la săvârşirea infracţiunii până la judecarea 
definitivă a cauzei au intervenit una sau mai multe legi penale, situaţie faţă de care se aplică legea 
penală mai favorabilă.  

 Aceste prevederi sunt aplicarea principiului neretroactivităţii prevăzut în art. 15 alin. 2 din 
Constituţia României, potrivit căreia legile, cu excepţia celei penale sau contravenţionale mai 
favorabile, nu pot avea caracter retroactiv. 
        Constatând că infracţiunea de inducere în eroare a organelor judiciare nu era prevăzută de legea 
penală în data de 22.01.2013, Curtea va respinge schimbarea încadrării juridice a infracţiunii reţinute 
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în sarcina inculpatului [...] din infracţiunea prevăzută de art. 326 Cod penal în infracţiunea prev. de  
art.268 Cod penal. 

Decizia penală nr. 611/P/23.06.2015 
Judecător redactor Cătălin Jigău 

 
          15. Desființarea sentinței apelate și trimiterea cauzei primei instanțe pentru 
a fi soluționată cu respectarea garanțiilor procesuale conferite părților. Afectarea 
substanțială a dreptului la apărare a inculpatului. 
 

Curtea constată că prima instanţă nu a readministrat integral mijloacele de probă administrate în 
faza de urmărire penală, limitându-se la audierea inculpatului şi a persoanei vătămate [...], cu toate că în 
cauză mai exista o persoană vătămată şi prin rechizitoriu fuseseră nominalizaţi doi martori, audiaţi în cursul 
urmăririi penale. 

Conform art. 374 alin. 7 Cod procedură penală, probele administrate în cursul urmăririi penale şi 
necontestate de părţi nu se readministrează în cursul cercetării judecătoreşti; acestea sunt puse în dezbaterea 
contradictorie a părţilor şi sunt avute în vedere de instanţă la deliberare. 
 În art. 376 Cod procedură penală, aplicabil în cazul în care nu se recunoaşte învinuirea şi se contestă 
probele, se prevede că instanţa are obligaţia de a efectua cercetarea judecătorească, audiind inculpatul, 
persoana vătămată, partea civilă, precum şi celelalte probe încuviinţate, în cazul de faţă fiind în discuţie 
martorii propuşi prin rechizitoriu. 

O componentă a dreptului la un proces echitabil îl constituie principiul nemijlocirii, care include şi 
readministrarea în faţa instanţei a probelor administrate în cursul urmăririi penale. 

În numeroase hotărâri pronunţate împotriva României (de exemplu cauzele Beraru împotriva 
României, Cutean împotriva României) Curtea europeană a Drepturilor Omului a stabilit că „un aspect 
important al unui proces penal echitabil este posibilitatea pe care o are inculpatul de a fi confruntat cu 
martorii în prezenţa judecătorului care, în cele din urmă, se pronunţă asupra cauzei. Principiul nemijlocirii 
este o garanţie importantă în procesul penal în cadrul căruia observaţiile făcute de instanţă cu privire la 
comportamentul şi credibilitatea unui martor pot avea consecinţe importante pentru inculpat”. 

 
Art. 374 alin. 7 Cod procedură penală 

Art. 6 din Convenţia Europeană pentru Apărarea  
Drepturilor Omului şi Libertăţilor Fundamentale 

CEDO - cauzele Beraru împotriva României, Cutean împotriva României 
 

 Prin sentinţa penală nr. 202/06.02.2015 pronunţată de Judecătoria Tulcea în dosarul penal nr. 
5867/327/2014 s-au hotărât următoarele: 
 În temeiul art. 32 alin. (1) din Legea nr. 217/2003, cu aplicarea art. 41 alin. (2) Cod penal 
anterior şi art. 5 NCP, condamnă inculpatul [...] ..., cu antecedente penale, la pedeapsa de 6 luni 
închisoare, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de nerespectare a hotărârii judecătoreşti. 

În temeiul art. 71 Cod penal anterior, raportat la art. 12 alin. (1) din Legea nr. 187/2012, 
interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) Cod penal anterior, 
respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice şi dreptul de a ocupa 
o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat. 

În temeiul art. 180 alin. (1) Cod penal anterior, cu aplicarea art. 5 NCP, condamnă inculpatul 
[...] la pedeapsa de 2 luni închisoare, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de lovire sau alte violenţe. 

În temeiul art. 71 Cod penal anterior, raportat la art. 12 alin. (1) din Legea nr. 187/2012, 
interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) Cod penal anterior, 
respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice şi dreptul de a ocupa 
o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat. 
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În temeiul art. 193 alin. (1) Cod penal anterior, cu aplicarea art. 41 alin. (2) Cod penal 
anterior şi art. 5 NCP, condamnă inculpatul [...] la pedeapsa de 6 luni închisoare, sub aspectul 
săvârşirii infracţiunii de ameninţare. 

În temeiul art. 71 Cod penal anterior, raportat la art. 12 alin. (1) din Legea nr. 187/2012, 
interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) Cod penal anterior, 
respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice şi dreptul de a ocupa 
o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat. 

În temeiul art. 39 alin. (2) din Legea nr. 51/1995, cu aplicarea art. 41 alin. (2) Cod penal 
anterior şi art. 5 NCP, condamnă inculpatul [...] la pedeapsa de 6 luni închisoare, sub aspectul 
săvârşirii infracţiunii de ameninţare săvârşită împotriva avocatului în timpul exercitării profesiei şi 
în legătură cu aceasta. 

În temeiul art. 71 Cod penal anterior, raportat la art. 12 alin. (1) din Legea nr. 187/2012, 
interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) Cod penal anterior, 
respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice şi dreptul de a ocupa 
o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat. 

În temeiul art. 34 alin. (1) lit. b) Cod penal anterior, cu aplicarea art. 5 NCP, contopeşte 
pedepsele de 6 luni închisoare, 2 luni închisoare, 6 luni închisoare şi 6 luni închisoare, aplică 
pedeapsa cea mai grea de 6 luni închisoare, pe care o sporeşte cu 4 luni, inculpatul [...] urmând să 
execute pedeapsa rezultantă de 10 luni închisoare.  

În temeiul art. 71 Cod penal anterior, raportat la art. 12 alin. (1) din Legea nr. 187/2012, 
interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) Cod penal anterior, 
respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice şi dreptul de a ocupa 
o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat. 

În temeiul art. 83 alin. (1) Cod penal anterior, raportat la art. 15 alin. (2) din Legea nr. 
187/2012, revocă suspendarea condiţionată a executării pedepsei de 4 luni închisoare aplicată 
inculpatului prin Sentinţa penală nr. 1050/18.09.2012 a Judecătoriei Tulcea, definitivă prin decizia 
penală nr. 182/27.11.2012 a Tribunalului Tulcea. 

Dispune executarea în întregime a pedepsei de 4 luni închisoare, care se adaugă la pedeapsa 
aplicată prin prezenta hotărâre, urmând ca inculpatul să execute în regim de detenţie pedeapsa 
rezultantă de 1 an şi 2 luni închisoare. 

În temeiul art. 71 Cod penal anterior, raportat la art. 12 alin. (1) din Legea nr. 187/2012, 
interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) Cod penal anterior, 
respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice şi dreptul de a ocupa 
o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat. 
 În temeiul art. 19 NCPP şi art. 397 NCPP, raportat la art. 1357 Cod civil, admite în parte 
acţiunea civilă a părţii civile [...] şi obligă inculpatul la plata către aceasta a sumei de 2500 euro, la 
cursul oficial al BNR la data plăţii, cu titlu de daune morale. 
 În temeiul art. 19 NCPP şi art. 397 NCPP, raportat la art. 1357 Cod civil, admite în parte 
acţiunea civilă a părţii civile [...] şi obligă inculpatul la plata către aceasta a sumei de 500 euro, la 
cursul oficial al BNR la data plăţii, cu titlu de daune morale. 
 În temeiul art. 276 alin. (1) NCPP, obligă inculpatul la plata a 500 lei către partea civilă [...], 
respectiv la plata a 500 lei către partea civilă [...], cu titlu de cheltuieli judiciare.  
 În temeiul art. 274 alin.(1) NCPP, obligă inculpatul la plata cheltuielilor judiciare avansate de 
către stat, în cuantum total de 900 lei. 

 Pentru a pronunţa această hotărâre prima instanţă a reţinut că prin sentinţa civilă nr. 
3215/27.09.2013 pronunţată de Judecătoria Tulcea în dosarul nr. 5873/327/2013, definitivă prin 
decizia penală nr. 924/16.12.2013 a Tribunalului Tulcea, a fost admisă acţiunea formulată de către 
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reclamanta [...] în contradictoriu cu pârâtul [...], şi s-a emis un ordin de protecţie a reclamantei faţă 
de pârât pe o perioadă de 6 luni. 

Prin hotărârii de referinţă, pe durata ordinului de protecţie, s-au dispus în sarcina pârâtului 
următoarele măsuri: 

- evacuarea din imobilul situat în [...]; 
- obligaţia de a păstra o distanţă minimă de 200 m faţă de reclamantă şi faţă de locuinţa 

acesteia; 
- interzicerea oricărui contact, inclusiv telefonic, prin corespondenţă sau în orice alt mod cu 

victima. 
A. Pe fondul celor sus-menţionate, la data de 23.12.2013 orele 19:30, urmare unei sesizări 

prin intermediul SNUAU 112 a părţii vătămate [...], organele de cercetare penală deplasate la 
imobilul din [...] l-au găsit pe inculpatul [...] în curtea imobilului. 

Din cuprinsul procesului-verbal întocmit de organele de poliţie cu această ocazie, instanţa 
reţine că la faţa locului aceştia au fost întâmpinaţi de către numitul [...] care a declarat faptul că este 
avocatul părţii vătămate [...] şi care a prezentat sentinţa civilă nr. 3215/27.09.2013. 

S-a mai reţinut totodată faptul că potrivit celor relatate de partea vătămată [...] organelor de 
poliţie, inculpatul nu numai că nu i-a permis accesul în locuinţă ci a agresat-o verbal şi fizic, lovind-
o în zona capului şi a mâinilor. 

Potrivit actului constatator de referinţă, în curtea imobilului a fost identificat inculpatul [...] 
care a ieşit din imobil şi care se afla sub influenţa băuturilor alcoolice prezentând halenă alcoolică; 
acesta, la vederea părţii vătămate [...] i-a adresat acestuia injurii şi expresii jignitoare.    

Mai mult, potrivit celor consemnate în procesul-verbal în cauză, inculpatul precizează că în 
jurul orelor 18:00, în momentul în care a sosit la domiciliu le-a găsit aici pe partea vătămată [...] şi 
fiica acestora [...], iar urmare unei discuţii în contradictoriu cu fosta soţie ([...]) cea din urmă a 
solicitat intervenţia organelor de poliţie. 

Reţine instanţa că, potrivit declaraţiei martorei [...] dată în faţa organelor de cercetare penală,  
în data de 23.12.2013 a mers împreună cu partea vătămată [...] şi fiul său la imobilul din str. [...] [...]; 
inculpatul, imediat cum i-a văzut, a început să ţipe la partea vătămată [...] întrebând-o ce caută în 
locuinţă. 

În condiţiile date, arată martorul, partea vătămată l-a sunat pe avocatul acesteia pentru a-i 
cere un sfat, moment în care inculpatul s-a apropiat de fosta soţie şi a lovit-o cu pumnul în cap şi 
peste mână, [...] scăpând telefonul; în acel moment martora a intervenit şi l-a ţinut pe inculpat, care 
continua să ţipe, să o înjure şi ameninţe cu moartea pe partea vătămată 

Potrivit declaraţiei martorei, în momentul în care inculpatul a observat prezenţa părţii 
vătămate [...] la faţa locului – sosit urmare solicitării lui [...] – a început să îl înjure, să-l jignească şi 
să îi adreseze ameninţări cu moartea, menţionând că numai din cauza acestuia s-au întâmplat aceste 
fapte. 

Pe cale de consecinţă, instanţa reţine ca nefondate susţinerile inculpatului, atât din cursul 
urmăririi penale cât şi urmare declaraţiei date în şedinţa de judecată din data de 03.02.2015, potrivit 
cărora nu a lovit-o sau ameninţat-o pe fosta soţie, partea vătămată [...], respectiv că nu l-a ameninţat 
pe avocatul acesteia sosit la faţa locului, partea vătămată [...]. 

B. Instanţa reţine că la data de 24.12.2013, în jurul orelor 10:35, urmare unei sesizări a IPJ 
Tulcea, organele de cercetare penală s-au deplasat la acelaşi imobil situat în [...], ocazie cu care l-au 
găsit pe inculpatul [...] în curtea locuinţei. 

Potrivit procesului-verbal întocmit de organele de poliţie, a fost depistat inculpatul în timp ce 
adresa injurii părţii vătămate [...] şi încerca să pătrundă în locuinţă lovind cu piciorul uşa de acces; la 
vederea organelor de poliţie [...] a descuiat uşa iar inculpatul a pătruns în imobil. 
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Partea vătămată a prezentat organelor de poliţie sentinţa civilă emisă de Judecătoria Tulcea 
aducându-le la cunoştinţă că inculpatul a încălcat prevederile acesteia. 

Urmare legitimării inculpatului, acesta a precizat că s-a deplasat la imobil cu scopul de a-şi 
lua bagajele, fosta soţie nu a descuiat poarta motiv pentru care a sărit gardul şi a încercat să pătrundă 
în locuinţă. 

 Potrivit martorei [...], la data de 24.12.2013 în jurul orelor 10:00, fiind la domiciliul mamei 
sale [...], a observat cum inculpatul a pătruns în curte şi ţipa să i se deschidă uşa locuinţei; cum 
partea vătămată [...] nu a fost de acord, inculpatul a început să lovească uşa cu picioarele şi să o 
ameninţe cu moartea pe fosta soţie, care a solicitat intervenţia organelor de poliţie. 

C. La data de 24.12.2013, în jurul orelor 15:25, urmare unei sesizări prin intermediul 
SNUAU 112 formulată de partea vătămată [...], organele de cercetare penală deplasate la faţa locului 
l-au identificat pe inculpatul [...] la o distanţă de aproximativ 40 m de imobilul situat în [...], locaţie 
de care nu avea voie să se apropie la o distanţă mai mică de 200 m potrivit sentinţei civile nr. 
3215/27.09.2013. 

Din cuprinsul procesului-verbal întocmit de organele de cercetare penală instanţa reţine că 
acestea au luat legătura cu [...] odată ajunşi la faţa locului, care le-a arătat pe inculpatul [...] pe str. 
[...] în dreptul imobilului cu nr. [...]. 

Fiindu-i solicitat să se legitimeze, inculpatul a refuzat acest lucru şi a devenit recalcitrant 
adresând injurii organelor de poliţie, motiv pentru care a fost condus la sediul unităţii de poliţie. 

Potrivi menţiunilor din cuprinsul actului constatator întocmit de organele de cercetare penală, 
locul unde a fost identificat inculpatul se află la o distanţă de aproximativ 50 m de locuinţa părţii 
vătămate [...]. 

Reţine instanţa că potrivit declaraţiei martorei [...], inculpatul a revenit în dreptul curţii 
locuinţei mamei sale în data de 24.12.2013 jurul orei 15:00, ţipând, înjurând-o şi ameninţând-o cu 
moartea pe fosta soţie [...], care a solicitat din nou intervenţia organelor de poliţie. 

Potrivit martorei, inculpatul a încercat să sară în curte până la sosirea poliţiştilor însă a 
alunecat şi căzut pe troturar, context în care a plecat fiind găsit de organele de poliţie la o distanţă de 
50 m de imobil. 

Mai mult, arată martora că odată cu sosirea de la unitatea de poliţie a mamei sale aceasta era 
însoţită şi de avocatul său, partea vătămată [...], dar şi de inculpat respectiv un echipaj de poliţie. 

În timp ce inculpatul îşi lua din bagaje acesta a jignit-o şi ameninţat-o pe partea vătămată [...], 
reproşându-i că acesta este vinovat de faptul că el a ajuns în stradă. 

D. La data de 09.01.2014 în jurul orelor 19:00, inculpatul a revenit la imobilul din mun. 
Tulcea str. [...] [...], ameninţând-o pe partea vătămată [...] că îi dă fac la casă. 

Potrivit martorei [...] inculpatul a venit la poartă ţipând, înjurând şi ameninţând că va incendia 
imobilul, context în care [...] a solicitat intervenţia organelor de poliţie, până la sosirea cărora 
inculpatul a plecat. 

Potrivit martorei [...], la începutului lunii ianuarie 2014, în jurul orelor 10:00, fiind la 
domiciliu cu soţul său, acesta din urmă a fost sunat de către inculpat care i-a cerut să o informeze pe 
fiica sa [...] să iasă din locuinţă întrucât el are un recipient cu benzină şi urmează să incendieze 
imobilul. 

E. La data de 10.01.2014, inculpatul, după ce a urmărit-o şi ameninţat-o cu moartea pe partea 
vătămată [...], s-a întors în dreptul imobilului din mun. Tulcea str. [...] [...] ţipând şi ameninţând că va 
incendia locuinţa. 

Reţine instanţa că, potrivit declaraţiei martorei [...], în dimineaţa zilei sus-menţionate, după ce 
[...] a plecat la serviciu, urmând ca în prealabil să meargă la sediul organului de poliţie pentru 
sesizarea aspectelor petrecute în seara anterioară, a rămas acasă cu fiul său; la scurt timp în faţa 
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imobilului şi-a făcut apariţia inculpatul care ameninţa că la da foc locuinţei, aruncând totodată cu 
mai multe pietre în pereţii şi geamurile casei. 

Situaţia de fapt descrisă rezultă din declaraţiile părţilor vătămate, declaraţiile martorilor [...] şi 
[...], procesele verbale întocmite de organele de poliţie în 23.12.2013, respectiv 24.12.2013, sentinţa 
civilă nr. 3215/27.09.2013 a Judecătoriei Tulcea. 

În ceea ce priveşte legea penală mai favorabilă inculpatului, instanţa reţine că regimul 
sancţionator al concursului de infracţiuni prevăzut de Noul Cod penal este mai defavorabil 
inculpatului, prevăzând necesitatea aplicării obligatorii a unui spor, pe lângă pedeapsa cea mai grea. 

Pe cale de consecinţă, instanţa reţine că dintre legile penale succesive intervenite, inculpatului 
îi este mai favorabil Codul penal anterior. 

A. În drept, faptele repetate ale inculpatului [...] care, în 23.12.2013, 24.12.2013. 09.01.2014 
şi 10.01.2014, a nesocotit obligaţia de a păstra o distanţă minimă de 200 m faţă de partea vătămată 
[...] şi locuinţa acesteia situată în [...], jud. Tulcea, întrunesc elementele constitutive ale infracţiunii 
de nerespectare a hotărârii judecătoreşti, în formă continuată, prevăzută de art. 32 alin. (1) din Legea 
nr. 217/2003 privind prevenirea şi combaterea violenţei în familie, cu aplicarea art. 41 alin. (2) Cod 
penal anterior şi art. 5 NCP. 

B. În drept, fapta inculpatului [...] care, la data de 23.12.2013, a exercitat violenţe fizice 
asupra părţii vătămate [...], întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de lovire sau alte 
violenţe, prevăzută şi pedepsită de art. 180 alin. (1) Cod penal anterior, cu aplicarea art. 5 NCP.  

C. În drept, faptele repetate ale inculpatului [...], care în 23.12.2013, 24.12.2013, 
09.01.2014 şi 10.01.2014, a ameninţat-o pe partea vătămată [...] cu săvârşirea unor infracţiuni sau a 
unor fapte păgubitoare îndreptate împotriva ei ori a unei rude apropiate, de natură să îi producă o 
temere gravă şi temeinică, întrunesc elementele constitutive ale infracţiunii de ameninţare în formă 
continuată, prevăzută de art. 193 alin. (1) Cod penal anterior, cu aplicarea art. 41 alin. (2) Cod penal 
anterior şi art. 5 NCP. 

D. În drept, faptele succesive ale inculpatului [...], care în 23.12.2013 şi 24.01.2013, a 
ameninţat-o pe partea vătămată [...], în timp ce aceasta reprezenta interesele clientei sale, cu 
săvârşirea unor infracţiuni sau a unor fapte păgubitoare îndreptate împotriva sa, de natură să îi 
producă o temere gravă şi temeinică, întrunesc elementele constitutive ale infracţiunii de ameninţare 
săvârşită împotriva avocatului în timpul exercitării profesiei şi în legătură cu aceasta în formă 
continuată, prevăzută de art. 39 alin. (2) din Legea nr. 51/1995, cu aplicarea art. 41 alin. (2) Cod 
penal anterior şi art. 5 NCP. 

Pe cale de consecinţă, apreciind că în cauză sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 396 
Noul Cod de procedură penală (NCPP), în sensul că faptele există, constituie infracţiuni şi au fost 
săvârşite de inculpat, instanţa a ţinut cont de criteriile generale de individualizare a pedepsei 
prevăzute de art. 72 Cod penal anterior, respectiv : dispoziţiile părţii generale ale codului penal,  
limitele de pedeapsă ale infracţiunii, gradul de pericol social al faptei, modalitatea şi împrejurările în 
care a fost săvârşită fapta, persoana inculpatului şi comportamentul din tot cursul procesului penal.  

Din cuprinsul certificatului de cazier judiciar rezultă că inculpatul nu se află la primul conflict 
cu legea penală, prin sentinţa penală nr. 1050/18.09.2012 a Judecătoriei Tulcea, definitivă prin 
decizia penală nr. 182/27.11.2012 a Tribunalului Tulcea acesta fiind condamnat la pedeapsa de 4 luni 
închisoare, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de ameninţare în formă continuată. 

Executarea pedepsei a fost suspendată condiţionat pe durata unui termen de încercare de 2 ani 
şi 4 luni. 
 În considerarea celor anterior menţionate, având în vedere poziţia procesuală exprimată de 
către inculpat, precum şi conduita sa anterioară: 
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 A. în temeiul art. 32 alin. (1) din Legea nr. 217/2003, cu aplicarea art. 41 alin. (2) Cod penal 
anterior şi art. 5 NCP, instanţa urmează să condamne inculpatul [...] la pedeapsa de 6 luni 
închisoare, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de nerespectare a hotărârii judecătoreşti. 

B. în temeiul art. 180 alin. (1) Cod penal anterior, cu aplicarea art. 5 NCP, instanţa urmează 
să condamne inculpatul [...] la pedeapsa de 2 luni închisoare, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de 
lovire sau alte violenţe. 

C. în temeiul art. 193 alin. (1) Cod penal anterior, cu aplicarea art. 41 alin. (2) Cod penal 
anterior şi art. 5 NCP, instanţa urmează să condamne inculpatul [...] la pedeapsa de 6 luni 
închisoare, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de ameninţare. 

D. în temeiul art. 39 alin. (2) din Legea nr. 51/1995, cu aplicarea art. 41 alin. (2) Cod penal 
anterior şi art. 5 NCP, instanţa urmează să condamne inculpatul [...] la pedeapsa de 6 luni 
închisoare, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de ameninţare săvârşită împotriva avocatului în 
timpul exercitării profesiei şi în legătură cu aceasta. 

Instanţa reţine că în cauză sunt incidente dispoziţiile art. 33 Cod penal anterior, infracţiunile 
săvârşite de inculpat fiind concurente. 

În context, ţinând seama şi de Decizia Curţii Constituţionale nr. 265/06.05.2014, în temeiul 
art. 34 alin. (1) lit. b) Cod penal anterior, cu aplicarea art. 5 NCP, instanţa va contopi pedepsele de 6 
luni închisoare, 2 luni închisoare, 6 luni închisoare şi 6 luni închisoare, va aplica pedeapsa cea mai 
grea de 6 luni închisoare, pe care o va spori cu 4 luni, inculpatul [...] urmând să execute pedeapsa 
rezultantă de 10 luni închisoare.  

Sporul de 4 luni aplicat pe lângă pedeapsa cea mai grea a închisorii de 6 luni este justificat de 
perseverenţa infracţională a inculpatului, aplicarea acestuia fiind de natură a-l determina să îşi 
corijeze comportamentul.    

Din analiza sentinţei penale nr. 1050/18.09.2012 pronunţată de Judecătoria Tulcea, definitivă 
prin decizia penală nr. 182/27.11.2012 a Tribunalului Tulcea, instanţa reţine că infracţiunile ce fac 
obiectul prezentei cauze au fost săvârşite în cursul termenului de încercare de 2 ani şi 4 luni al 
suspendării condiţionate a executării pedepsei de 4 luni închisoare. 

Pe cale de consecinţă, în temeiul art. 83 alin. (1) Cod penal anterior, raportat la art. 15 alin. 
(2) din Legea nr. 187/2012, instanţa a revocat suspendarea condiţionată a executării pedepsei de 4 
luni închisoare aplicată inculpatului prin Sentinţa penală nr. 1050/18.09.2012 a Judecătoriei Tulcea, 
definitivă prin decizia penală nr. 182/27.11.2012 a Tribunalului Tulcea. 

De asemenea s-a dispus executarea în întregime a pedepsei de 4 luni închisoare, care se va 
adăuga la pedeapsa aplicată prin prezenta hotărâre de 10 luni închisoare, inculpatul urmând să 
execute în regim de detenţie pedeapsa rezultantă de 1 an şi 2 luni închisoare. 

Sub aspectul acţiunii civile, s-a avut în vedere faptul că, deşi ne aflam în cadrul unui proces 
penal, în soluţionarea laturii civile trebuie urmărite, mutatis mutandis şi în măsura în care legea 
procesual penală nu conţine dispoziţii contrare, regulile care guvernează sarcina probei în procesul 
civil. 

În raport de situaţia de fapt reţinută prin prisma probelor administrate, sunt aplicabile 
dispoziţiile art. 1357 Cod civil conform cărora „(1)cel care cauzează altuia un prejudiciu printr-o 
faptă ilicită, săvârşită cu vinovăţie, este obligat să îl repare ” respectiv „(2)autorul prejudiciului 
răspunde pentru cea mai uşoară culpă”; 

În considerarea celor sus-reţinute, rezultă că în speţa dedusă judecăţii sunt îndeplinite 
condiţiile pentru antrenarea răspunderii civile delictuale a inculpatului, prin existenţa atât a faptei 
ilicite cauzatoare de prejudicii, prin implicarea sa în comiterea acesteia precum şi prin existenţa unei 
legături de cauzalitate dintre elementele subscrise. 
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Partea civilă [...] şi-a precizat pretenţiile la suma de 80.000 lei cu titlu de daune morale, 
pentru acoperirea suferinţelor fizice şi psihice suferite urmare acţiunilor inculpatului, iar partea civilă 
[...] şi-a precizat pretenţiile la suma de 80.000 lei cu titlu de daune morale. 

Atât în doctrină cât şi în practica majoritară a instanţelor judecătoreşti s-a decis că atingerea 
adusă integrităţii fizice şi/sau psihice a unei persoane,  potenţează existenţa unui prejudiciu care 
trebuie să fie reparat chiar dacă nu întotdeauna poate fi evaluat, pentru ca astfel să se poată asigura o 
ocrotire deplină a drepturilor subiective  ale celui vătămat. 

 Ca atare, fără a avea ca şi consecinţă  constituirea unei surse de dobândire a unor venituri 
suplimentare, repararea prejudiciului trebuie să răspundă necesităţii de a înlătura integral efectele 
faptei ilicite.  

Părţile civile au suferit cu siguranţă un prejudiciu nepatrimonial, materializat sub forma  
suferinţelor psihice şi fizice (partea civilă [...]), respectiv suferinţe psihice cauzate de acţiunile 
inculpatului. 

Încălcarea acestor valori generează dreptul si obligaţia la repararea consecinţelor şi, chiar 
dacă este adevărat că prejudiciul nepatrimonial nu are un conţinut economic, evaluarea acestuia nu 
înseamnă stabilirea echivalenţei în bani a valorilor încălcate prin fapta ilicită, însă s-a statuat că, 
atingerile aduse acestei valori manifestându-se concret, permit aprecierea intensităţii şi gravităţii lor 
în raport de toate împrejurările cauzei, de modul de acţiune şi de consecinţe. 

Aşadar, dimensiunea prejudiciului moral urmează a se stabili nu doar în raport de intensitatea 
durerilor psihice şi fizice suferite de părţile civile, dar şi a împrejurărilor concrete în care s-au 
petrecut faptele, gravitatea acestora şi de atitudinea manifestată de inculpat după producerea faptei. 
Repararea trebuie sa fie justă şi nu este un prilej de îmbogăţire pentru persoana lezată. 

Pentru considerentele expuse, ţinând seama şi de circumstanţele concrete de săvârşire a 
faptei, instanţa a admis în parte cererile de acordare a daunelor morale formulate de părţile civile. 
 Împotriva sentinţei penale nr. 202/06.02.2015 pronunţată de Judecătoria Tulcea în 
dosarul penal nr. 5867/327/2014 a declarat apel inculpatul [...], care a solicitat pronunţarea unei 
soluţii de achitare, întrucât nu se face vinovat de săvârşirea infracţiunilor de care este acuzat; a mai 
susţinut că i-au fost încălcate drepturile procesuale, prin respingerea cererilor formulate cu privire la 
reaudierea martorilor şi  a persoanelor vătămate, despăgubirile au fost stabilite greşit în altă monedă 
decât moneda naţională, iar cheltuielile judiciare stabilite sunt exagerate. 
 Examinând sentinţa penală apelată prin prisma criticilor formulate de apelant, precum 
şi din oficiu, conform art. 420 C. Pr. Pen., Curtea constată că apelul inculpatului [...] este 
fondat. 

Inculpatul [...] a fost trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor prev. de art. 32 alin. (1) 
din Legea nr. 217/2003, cu aplicarea art. 41 alin. (2) Cod penal anterior, art. 193 Cod penal anterior, 
cu aplicarea art. 41 alin. (1) Cod penal anterior, art. 180 alin. (1) Cod penal anterior şi art. 39 alin. (2) 
din Legea nr. 51/1995, toate cu aplicarea art. 33 lit. a) Cod penal anterior. 

Atât în faza de urmărire penală, cât şi în faza de judecată inculpatul [...] a negat săvârşirea 
infracţiunilor reţinute în sarcina sa. Prima instanţă a audiat în cursul cercetării judecătoreşti pe 
inculpatul [...], persoana vătămată [...] şi martorul [...].  

Curtea constată că prima instanţă nu a readministrat integral mijloacele de probă administrate 
în faza de urmărire penală, limitându-se la audierea inculpatului [...]  şi a persoanei vătămate [...], cu 
toate că în cauză mai exista o persoană vătămată - [...] şi prin rechizitoriu fuseseră nominalizaţi doi 
martori - [...] şi [...], audiaţi în cursul urmăririi penale. 

Inculpatul a depus la dosarul cauzei un memoriu prin care a contestat explicit declaraţiile 
martorilor, susţinând că nu au fost prezenţi la locul săvârşirii faptelor reclamate şi a solicitat 
reaudierea martorilor de către prima instanţă. Cu toate că prima instanţă a luat act de memoriul 
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inculpatului, nu a readministrat mijloacele de probă din faza de urmărire penală, rezultând implicit că 
a făcut aplicarea dispoziţiilor art. 374 alin. 7 Cod procedură penală, chiar dacă nu a făcut trimitere la 
această dispoziţie procedurală. 

Conform art. art. 374 alin. 7 Cod procedură penală, probele administrate în cursul urmăririi 
penale şi necontestate de părţi nu se readministrează în cursul cercetării judecătoreşti; acestea sunt 
puse în dezbaterea contradictorie a părţilor şi sunt avute în vedere de instanţă la deliberare. 

Conform art. 8 Cod procedură penală, organele judiciare au obligaţia de a desfăşura urmărirea 
penală şi judecata cu respectarea garanţiilor procesuale şi a drepturilor părţilor şi ale subiecţilor 
procesuali, astfel încât să fie constatate la timp şi în mod complet faptele care constituie infracţiuni, 
nicio persoană nevinovată să nu fie trasă la răspundere penală, iar orice persoană care a săvârşit o 
infracţiune să fie pedepsită potrivit legii, într-un termen rezonabil. 
 În art. 376 Cod procedură penală, aplicabil în cazul în care nu se recunoaşte învinuirea şi se 
contestă probele, se prevede că instanţa are obligaţia de a efectua cercetarea judecătorească, audiind 
inculpatul, persoana vătămată, partea civilă, precum şi celelalte probe încuviinţate, în cazul de faţă 
fiind în discuţie martorii propuşi prin rechizitoriu. 

Curtea constată că în mod greşit prima instanţă nu a procedat la readministrarea tuturor 
mijloacelor de probă administrate în faza de judecată, afectând substanţial dreptul la apărare al 
inculpatului, în condiţiile în care readministrarea probelor în cursul cercetării judecătoreşti constituie 
o componentă a dreptului la un proces echitabil, principiu care este consacrat de art. 8 Cod procedură 
penală şi art. 6 din Convenţia Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului şi Libertăţilor 
Fundamentale. 

În art. 6 paragraful 1 din Convenţia Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului şi 
Libertăţilor Fundamentale se prevede că „orice persoană are dreptul la judecarea cauzei sale în mod 
echitabil, în mod public şi în termen rezonabil, de către o instanţă independentă şi imparţială, 
instituită de lege, care va hotărî fie asupra încălcării drepturilor şi obligaţiilor sale cu caracter civil, 
fie asupra temeiniciei oricărei acuzaţii în materie penală îndreptate împotriva sa. Hotărârea trebuie să 
fie pronunţată în mod public, dar accesul în sala de şedinţă poate fi interzis presei şi publicului pe 
întreaga durată a procesului sau a unei părţi a acestuia, în interesul moralităţii, al ordinii publice ori al 
securităţii naţionale într-o societate democratică, atunci când interesele minorilor sau protecţia vieţii 
private a părţilor la proces o impun, sau în măsura considerată absolut necesară de către instanţă 
când, în împrejurări speciale, publicitatea ar fi de natură să aducă atingere intereselor justiţiei”. 

O componentă a dreptului la un proces echitabil îl constituie principiul nemijlocirii, care 
include şi readministrarea în faţa instanţei a probelor administrate în cursul urmăririi penale. 

În numeroase hotărâri pronunţate împotriva României (de exemplu cauzele Beraru împotriva 
României, Cutean împotriva României) Curtea europeană a Drepturilor Omului a stabilit că „un 
aspect important al unui proces penal echitabil este posibilitatea pe care o are inculpatul de a fi 
confruntat cu martorii în prezenţa judecătorului care, în cele din urmă, se pronunţă asupra cauzei. 
Principiul nemijlocirii este o garanţie importantă în procesul penal în cadrul căruia observaţiile 
făcute de instanţă cu privire la comportamentul şi credibilitatea unui martor pot avea consecinţe 
importante pentru inculpat”. 

Necesitatea respectării principiului nemijlocirii şi readministrarea probelor în faţa instanţei a 
fost subliniată în mod constant în jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului. În cauza 
Colozza contra Italia s-a precizat că „deşi acest lucru nu este în mod expres menţionat în paragraful 
1 al articolului 6, obiectul şi scopul articolului în ansamblu arată că o persoană „acuzată în materie 
penală" are dreptul să ia parte la audieri. Mai mult, subparagrafele (c), (d) şi (e) ale paragrafului 3 
garantează „oricărui acuzat" dreptul de a se apăra „el însuşi", „de a întreba sau solicita audierea 
martorilor" şi „de a fi asistat gratuit de un interpret dacă nu înţelege sau nu vorbeşte limba folosită la 
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audiere" şi este dificil de stabilit cum îşi poate exercita persoana în cauză aceste drepturi fără a fi 
prezentă”. 

Garanţia unui proces echitabil se compune dintr-o serie de drepturi distincte, cum ar fi cele 
privind o instanţă imparţială şi independentă, judecata publică sau termenul rezonabil de desfăşurare. 
Pentru unele dintre aceste drepturi se poate admite renunţarea (de exemplu, în ceea ce priveşte 
publicitatea procedurii, aşa cum s-a reţinut în cauza Albert şi Le Compte contra Belgiei), însă, în 
schimb, altele formează însăşi esenţa noţiunii de “proces echitabil”, acesta neexistând în absenţa lor. 
Astfel, este cerinţa privind o instanţă imparţială şi independentă, la care nu se poate renunţa. 

Importanţa deosebită care îi este atribuită dreptului la un proces echitabil într-o societate 
democratică face ca însăşi renunţarea la el de către beneficiar să fie supusă unor condiţii, fără de care 
ea nu poate fi considerată validă.  

Din analiza hotărârilor Deweer contra Belgie; Neumeister contra Austria; Le Compte, Van 
Leuven şi De Meyere; Albert şi Le Compte; Colozza contra Italiei se constată că două sunt cerinţele 
pe care Curtea Europeană a Drepturilor Omului le consideră necesare pentru ca o astfel de renunţare 
să poată produce efecte: prima dintre ele vizează libertatea actului de voinţă, în sensul de a nu fi fost 
exercitată nici o constrângere asupra beneficiarului dreptului, iar cea de-a doua, lipsa echivocului. 
Potrivit jurisprudenţei stabilite de Curte, renunţarea la exercitarea unui drept garantat de Convenţie 
trebuie stabilită într-o manieră neechivocă, această condiţie interesând cauza de faţă. 

Inculpatul [...] nu a renunţat la dreptul său de a solicita readministrarea mijloacelor de probă 
din faza de urmărire penală, dimpotrivă a solicitat expres primei instanţe readministrarea mijloacelor 
de probă, cerere ignorată de prima instanţă. 

Instanţa de apel reţine că aplicarea dispoziţiilor art. 374 alin. 7 Cod procedură penală 
presupune existenţa unei manifestări exprese de voinţă, din care să rezulte fără echivoc că toate 
părţile din cauză renunţă la dreptul de a solicita readministrarea probelor din cursul urmăririi penale. 
Instanţa nu poate aplica dispoziţiile art. 374 alin. 7 Cod procedură penală în lipsa unei manifestări 
exprese de voinţă a părţilor, de aceea în cauză nu erau aplicabile dispoziţiile art. 374 alin. 7 Cod 
procedură penală deoarece inculpatul a solicitat readministrarea probelor. 

Prima instanţa trebuia să judece cauza potrivit procedurii de drept comun, cu parcurgerea 
tuturor etapelor judecăţii în primă instanţă şi cu respectarea tuturor principiilor specifice acestei faze 
procesuale, consacrate de art. 351 Cod procedură penală.  

Potrivit art. 351 Cod procedură penală, judecata cauzei se desfăşoară în şedinţă, oral, 
nemijlocit şi în contradictoriu. Aceste principii care guvernează faza de judecată îşi găsesc aplicarea 
în reglementarea judecăţii cauzei în primă instanţă. Astfel, instanţa are obligaţia de a proceda la 
audierea inculpatului şi a martorilor, în acest fel fiind respectate principiile nemijlocirii şi 
contradictorialităţii. 

Modalitatea în care a procedat prima instanţă nu poate echivala cu o soluţionare efectivă  a 
cauzei, judecata având un caracter pur formal, care nu corespunde exigenţelor regulilor de bază ale 
procesului penal, astfel că se impune rejudecarea cauzei de prima instanţă. Totodată, în condiţiile în 
care legea procesual penală prevede două grade de jurisdicţie, este necesar ca judecata să parcurgă 
toate etape procesuale, pentru a nu priva inculpatul de un grad de jurisdicţie, prin soluţionarea cauzei 
direct de instanţa de apel, după readministrarea probelor în apel. 
 Instanţa de apel nu ar putea substitui integral faza de judecată care ar fi trebuit să aibă loc în 
primă instanţă, deoarece o astfel de soluţie ar determina eliminarea artificială a unui grad de 
jurisdicţie, în defavoarea intereselor procesuale ale inculpatului, pentru care legislaţia procesuală 
prevede parcurgerea a două grade de jurisdicţie. 

Neregularitatea constatată de curte nu se regăseşte printre cele prev. de art. 281 C. pr. pen. 
care, conform art. 421 pct. 2 lit. b C. Pr. Pen, permit trimiterea cauzei spre rejudecare primei instanţe. 



 
 

143

Cu toate acestea, în condiţiile în care nu a avut loc o judecată propriu-zisă în faţa primei instanţe, 
pentru a nu priva inculpatul de un grad de jurisdicţie prin judecarea cauzei de instanţa de apel, după 
readministrarea tuturor probelor,  se impune desfiinţarea sentinţei penale şi rejudecarea cauzei de 
prima instanţă, în vederea soluţionării fondului cauzei cu respectarea garanţiilor procesuale conferite 
părţilor de Codul de procedură penală. Hotărârea instanţei de apel este definitivă, potrivit art. 552 
Cod procedură penală şi prin urmare nu există o altă instanţă de judecată care poate examina 
legalitatea şi temeinicia hotărârii pronunţate de către instanţa de apel care a administrat şi interpretat 
probele administrate nemijlocit pentru prima oară, în condiţiile în care instanţa de fond nu a 
administrat nemijlocit toate probele necesare. 

Dublul grad de jurisdicţie este un drept recunoscut în materie penală prin Protocolul nr. 7 al 
Convenţiei Europene a Drepturilor Omului. Acesta presupune că orice persoană declarată vinovată 
de săvârşirea unei infracţiuni de un tribunal, are dreptul de a cere examinarea hotărârii prin care i s-a 
stabilit vinovăţia de către o instanţă superioară ierarhic. Dublul grad de jurisdicţie vizează o judecare 
devolutivă a cauzei în faţa a două instanţe de judecată, una de fond, iar cea de-a doua, de control 
judiciar. În primă instanţă nu a avut loc o judecată cu respectarea tuturor garanţiilor procedurale, 
astfel că în speţă primul grad de jurisdicţie nu poate fi luat în considerare, de aceea pentru 
respectarea dreptului la un proces echitabil şi asigurarea efectivă a două grade de jurisdicţie, conform 
art. 2 din Protocolul nr. 7 al Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, este justificată trimiterea 
cauzei spre rejudecare. 
 De altfel, dispoziţiile art. 421 pct. 2 lit. a C. Pr. Pen. obligă instanţa de apel să pronunţe o 
nouă hotărâre şi să procedeze potrivit dispoziţiilor privind judecată în fond, ceea ce duce la 
concluzia că noua hotărâre a instanţei de apel poate fi pronunţată numai pentru a substitui hotărârea 
anterioară a primei instanţe, dar care a fost pronunţată după desfăşurarea unei judecăţi ce a respectat 
dispoziţiile art. 349 şi urm. Cod procedură penală. Hotărârea primei instanţe nu a urmat regulile 
menţionate, tocmai de aceea ar fi contrar spiritului legii în a impune instanţei de control judiciar să 
judece direct în apel o cauză care nu a parcurs toate etapele judecăţii în prima instanţă. 

Curtea constată că inexistenţa unui al doilea grad de jurisdicţie sub aspectul interpretării şi 
administrării nemijlocite a probelor aduce atingere dreptului la un proces echitabil al inculpatului 
prev. de art.6 par.1 din Convenţie pentru Apărarea Drepturilor Omului şi Libertăţilor Fundamentale, 
dreptul la un proces echitabil fiind în strânsă legătură cu dreptul la dublul grad de jurisdicţie în 
materie penală. 

Având în vedere aceste considerente, curtea reţine că prima instanţă trebuie să  soluţioneze 
cauza conform procedurii de drept comun, cu respectarea principiilor oralităţii,  nemijlocirii şi 
contradictorialităţii, inclusiv sub aspect probator. 

Drept urmare, se impune cu necesitate desfiinţarea sentinţei penale apelate şi trimiterea 
cauzei primei instanţe pentru a soluţiona cauza cu respectarea tuturor garanţiilor procesuale conferite 
părţilor, mai sus menţionate. 
 Petru aceste considerente, în baza art. 421 pct. 2 lit. b Cod procedură penală curtea va admite 
apelul declarat de inculpatul [...] împotriva sentinţei penale nr. 202/06.02.2015 pronunţată de 
Judecătoria Tulcea în dosarul penal nr. 5867/327/2014. 
 În baza art. 423 alin. 1 Cod procedură penală raportat la art. 6 din Convenţia Europeană a 
Drepturilor Omului  se va desfiinţa sentinţa penală apelată şi se va dispune rejudecarea cauzei de 
prima instanţă - Judecătoria Tulcea, cu respectarea dispoziţiilor art. 374,376 Cod procedură penală. 

În  baza art. 275 alin.3 Cod procedură penală cheltuielile judiciare avansate de stat în apel  
vor rămâne în sarcina acestuia. 

Decizia penală nr. 445/P/18.05.2015 
Judecător redactor Marius Damian Mitea 
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          16. Verificare măsuri preventive în procedura de cameră preliminară. 
Contestație admisă. Înlocuire arestare preventivă cu arestul la domiciliu. 

 
          Având în vedere că urmărirea penală a fost finalizată și că inculpatul a recunoscut acuzaţiile de 
deţinere a drogurilor pentru consum, în acest stadiu procesual nu se mai impune în continuare menţinerea 
măsurii preventive față de contestatorul inculpat, nefiind date referitoare la o eventuală încercare de 
zădărnicire a aflării adevărului şi nici de sustragere de la judecată. 
           După aproape 30 zile de arest preventiv, când rezonanţa socială a faptei s-a atenuat, cercetările fiind 
încheiate, iar probatoriul acuzaţiilor de „trafic de droguri de mare risc” prev. de art.2 alin.2 din Legea 
nr.143/2000, „trafic de droguri de risc” prev. de art.2 alin.1 din Legea nr.143/2000 se bazează pe 
„consideraţii şi deducţii” raportat la cantităţile de droguri deţinute şi la insuficienţa sumei de bani găsită 
asupra inculpatului, măsura arestării preventive nu mai este necesară şi proporţională; însă, raportat la faza 
în care se află dosarul, impunându-se evitarea riscului influenţării probatoriului, este justificată luarea unei 
măsuri preventive mai uşoare conform art.242 alin.(2) cu ref. la art.218 cod procedură penală şi anume 
măsura arestului la domiciliu care este de natură să asigure buna desfăşurare a procesului penal în 
continuare.  

 
Art. 207 Cod procedură penală 

Art.242 alin.(2) cu ref. la art.218 Cod procedură penală 
 

            1. Prin rechizitoriul DIICOT – Serviciul Teritorial Constanţa, înregistrat la instanţă sub nr. 
5804/118/2015, s-a dispus trimiterea în judecată în stare de arest preventiv a inculpatului [...], pentru 
săvârşirea infracţiunilor de „trafic de droguri de mare risc” prev de art.2 alin.2 din Legea 
nr.143/2000, „trafic de droguri de risc” prev de art.2 alin.1 din Legea nr.143/2000, „deţinere de 
droguri de mare risc pentru consum propriu” prev. de art. 4 alin. 2 din Legea nr 143/2000 şi „deţinere 
de droguri de risc pentru consum propriu” prev. de art.4 alin.1 din Legea nr 143/2000 cu aplic. art.38 
alin.1 cod penal prin aceea că la data de 12 08 2015 inculpatul a deţinut asupra sa, fără drept, în scop 
de vânzare, 9,05 grame cannabis şi un comprimat ecstasy, precum şi a deţinut în camera de hotel 5 
comprimate ecstasy şi 19,47 grame cannabis. 
             2. Prin încheierea Tribunalului Constanţa nr.207 din 14.08.2015 în dosarul penal 
nr.5407/118/2015, s-a dispus arestarea preventivă a inculpatului pe o perioadă de 30 de zile 
reţinându-se incidenţa temeiului de arestare prevăzut de art.223 alin.1 lit.d şi alin.2 cod procedură 
penală. 
             3. La termenul din 09.09.2015, judecătorul de cameră preliminară a pus în discuţie potrivit 
art.348 alin.2 cod procedură penală, legalitatea şi temeinicia măsurii arestării preventive dispusă faţă 
de inculpatul [...], în conformitate cu dispoziţiile art.207 cod procedură penală. 
            4. Astfel, prin încheierea din 09.09.2015, pronunţată în dosarul penal nr. 5804/118/2015, 
Tribunalul Constanţa - judecătorul de camera preliminară - a constatat în baza art.348 alin.2 cod 
procedură penală raportat la art.207 alin.2 cod procedură penală, legalitatea şi temeinicia măsurii 
arestării preventive luate faţă de inculpatul [...] (aflat în IPJ Constanta – Centrul de Reţinere si Arest 
Preventiv) pe care o menţine, conform art.207 alin.(2,4) cod procedură penală, respingând cererea în 
baza art.242 alin.2 cod procedură penală privind înlocuirea măsurii arestării preventive cu măsura 
arestului la domiciliu, prevăzută la art.218 şi urm cod procedură penală, pe o perioadă de 30 de zile, 
de la 09.09.2015 până la 08.10.2015 inclusiv, având în vedere următoarele: 
• măsura preventivă luată faţă de inculpat a fost dispusă de judecătorul de la instanţa competentă – 
Tribunalul Constanţa, cu respectarea drepturilor procesuale ale inculpatului – dreptul la apărare, 
dreptul de a fi ascultat – măsura preventivă s-a întemeiat pe dispoziţiile legale în vigoare. 
• măsura preventivă are ca temei de fapt probele şi indiciile temeinice existente în dosar-procesul 
verbal de depistare a inculpatului având în posesie drogurile expuse mai sus, procesul verbal de 



 
 

145

percheziţie al camerei pensiunii, raportul de constatare tehnico-ştiinţifică prin care se certifică natura 
substanţelor găsite asupra inculpatului, buletinul  de analiză probe biologice prin care s-a confirmat 
că inculpatul este consumator de droguri, declaraţia inculpatului, precum şi declaraţiile martorelor 
[...] şi [...], privind presupunerea rezonabilă a săvârşirii unor fapte materiale ce pot întruni elementele 
constitutive ale infracţiunilor pentru care inculpatul a fost trimis apoi în judecată, precum şi ca temei 
de oportunitate, faptul că, din perspectiva gravităţii acuzaţiei, amploarea infracţiunilor de trafic de 
droguri, acestea căpătând un caracter de fenomen, există un pericol pentru ordinea publică dacă ar fi 
lăsat în libertate.  
• în prezent se menţin temeiurile avute în vedere la luarea măsurii arestării preventive, aceste 
temeiuri nefiind încetate sau schimbate în raport cu finalizarea urmăririi penale şi trimiterea în 
judecată a inculpatului, 
• apărarea inculpatului potrivit căreia a cumpărat drogurile în scop de consum şi nu în scop de 
vânzare nu se confirmă în prezent din probele dosarului, având în vedere cantitatea mare şi 
diversitatea acestora, inconsistenţa susţinerii că le-a cumpărat  de la o persoană întâlnită întâmplător, 
datele potrivit cărora nu dispunea de suma necesară cumpărării acestora, pe litoral.  
• în ce priveşte oportunitatea menţinerii măsurii arestării preventive a inculpatului [...], gravitatea 
faptelor apare ca fiind mare, atât din perspectiva deţinerii a două categorii diferite de droguri, a 
cantităţilor deţinute, dar şi din perspectiva fenomenului infracţional legat de traficul de droguri, în 
special în rândul tinerilor şi în perioadele aglomerate cum este perioada verii, zona Vama Veche, 
împrejurări ce atrag concluzia existenţei unei stări de pericol pentru ordinea publică, constând în 
percepţia publică a faptului că este tolerat traficul de droguri cu consecinţe imprevizibile asupra 
sănătăţii persoanelor şi a atragerii unor tineri în consumul de droguri, precum şi în vederea bunei 
desfăşurări a judecăţii, având în vedere apărările oscilante adoptate de inculpat, ce nu coincid cu alte 
probe administrate şi având în vedere necesitatea administrării mijloacelor de probă – în special 
declaraţiile martorilor - inclusiv prietena sa [...], – astfel încât să se preîntâmpine denaturarea 
acestora. 
• împrejurările concrete ale cauzei, precum şi poziţia procesuală a inculpatului, constând în apărările 
indicate în faţa judecătorului, prin care susţine alte situaţii de fapt decât cele stabilite de organele 
judiciare prin alte susţineri ale acestuia – nu justifică luarea unei măsuri preventive mai uşoare, o 
astfel de măsură propusă – măsura arestului la domiciliu - nefiind suficientă pentru realizarea 
scopului prevăzut de lege, conform considerentelor de mai sus. 
          5. Împotriva hotărârii, în termenul legal, inculpatul [...] a formulat contestaţie motivând că 
temeiurile iniţiale care au determinat luarea măsurii arestării preventive nu mai subzistă, impunându-
se înlocuirea cu măsura arestului la domiciliu raportat la situaţia de fapt şi circumstanţele personale. 
         6. Examinând legalitatea şi temeinicia hotărârii contestate, prin prisma criticilor formulate de 
apărare şi din oficiu, contestaţia este fondată pentru considerentele expuse în continuare. 
        Astfel, având în vedere că urmărirea penală s-a finalizat, că inculpatul a recunoscut acuzaţiile de 
deţinere a drogurilor pentru consum, în acest stadiu procesual nu se mai impune în continuare 
menţinerea măsurii preventive față de contestatorul inculpat, nefiind date referitoare la o eventuală 
încercare de zădărnicire a aflării adevărului şi nici de sustragere de la judecată. 
           Însă după aproape 30 zile de arest preventiv, când rezonanţa socială a faptei s-a atenuat, 
cercetările fiind încheiate, iar probatoriul acuzaţiilor de „trafic de droguri de mare risc” prev. de art.2 
alin.2 din Legea nr.143/2000, „trafic de droguri de risc” prev. de art.2 alin.1 din Legea nr.143/2000 
se bazează pe „consideraţii şi deducţii” raportat la cantităţile de droguri deţinute şi la insuficienţa 
sumei de bani găsită asupra inculpatului, măsura arestării preventive nu mai este necesară şi 
proporţională; însă, raportat la faza în care se află dosarul, impunându-se evitarea riscului influenţării 
probatoriului, este justificată luarea unei măsuri preventive mai uşoare conform art.242 alin.(2) cu 
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ref. la art.218 cod procedură penală şi anume măsura arestului la domiciliu care este de natură să 
asigure buna desfăşurare a procesului penal în continuare.  
 Prin urmare, contestaţia este fondată şi, în temeiul 4251 alin.(7) pct.2. lit.a) cod procedură 
penală, va fi admisă şi se va proceda la înlocuirea arestării preventive cu arestul la domiciliu. 

Încheiere penală nr. 137/P/CP/15.09.2015 
Judecător redactor Adriana Ispas 

 
 

17. Plângere penală formulată împotriva ordonanțelor procurorului de 
netrimitere în judecată pentru săvârșirea infracțiunilor de ”abuz în serviciu” și 
”favorizarea infractorului”. Respingere. 
 

Petentul susţine că intimaţii în calitate de procurori, respectiv poliţişti, nu şi-au îndeplinit atribuţiile 
de serviciu cu ocazia instrumentării dosarelor penale având ca obiect plângerile sale penale împotriva 
reprezentanţilor S.C. [...] S.A. Tulcea, fiind nemulţumit de soluţiile de netrimitere în judecată, fără a preciza 
în ce constă fapta fiecăruia în concret. 

Neinvocându-se şi neexistând vreun indiciu cu privire la vreun fapt concret exterior şi tendenţios care 
să îi fi determinat pe intimaţi să adopte soluţia de netrimitere în judecată, în mod corect, procurorul a 
concluzionat că faptele nu există, nu s-a dovedit vreo intenţie în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu de către 
intimaţi, situaţie în care acţiunile intimaţilor poliţişti de efectuare a cercetărilor penale, de supraveghere a 
acestora de către intimata procuror şi confirmare a soluţiilor nu se circumscriu conţinutului infracţiunilor 
prev. de art.297 sau art.269 cod penal, soluţia de clasare neputând fi desfiinţată. 

 
Art.297 alin.l Cod penal  

Art.269 alin.1 Cod penal cu aplicarea art.5 alin.1 Cod penal 
 

1. Comisia pentru Cercetarea Abuzurilor, Corupţiei şi pentru Petiţii din Camera Deputaţilor a 
solicitat Parchetului de pe lângă înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Secţia de urmărire penală şi 
criminalistică să comunice concluziile verificării „memoriului” dlui [...] urmare a retransmiterii de 
către DIICOT a adresei nr.632/5/2012 din 11.04.12 cu privire la „o serie de abuzuri ce ar fi fost 
săvârşite de cadre din conducerea Poliţiei Judeţului Tulcea şi magistraţi de la Parchetul de pe lângă 
Tribunalul Tulcea”. 

Prin ordonanţa cu nr.514/P/2012 din data de 22.07.2013, Parchetul de pe lângă Înalta Curte 
de Casaţie şi Justiţie - Secţia de urmărire penală şi criminalistică a dispus declinarea cauzei privind 
pe intimaţii [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...] şi [...] sub aspectul săvârşirii infracţiunii de „abuz în 
serviciu” prev. de art.297 cod penal; ulterior, prin memoriul depus la Parchetul de pe lângă Curtea de 
Apel Constanţa la 25.02.2014, persoana vătămată [...] a solicitat cercetarea intimaţilor [...], [...], [...], 
poliţişti, [...], [...], procurori, precum şi a celorlalte persoane sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de 
„abuz în serviciu” prev. de art.297 alin.1 cod penal cu aplic. art.5 alin.1 cod penal şi „favorizarea 
făptuitorului” prev. de art.269 alin.1 cod penal cu aplic. art.5 alin.1 cod penal. 

2. Prin ordonanţa nr.532/P/2013 din 17.12.14, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel 
Constanta a dispus, în temeiul art.315 alin.1 lit.b) în referire la art.16 alin.1 lit.a), art.63-art.46 alin.1, 
art.58 alin.2-art.40 alin.1 din codul de procedură penală, pe de o parte, clasarea cauzei având ca 
obiect săvârşirea infracţiunilor de „abuz în serviciu” prev. de art.297 alin.l cod penal cu aplic. art.5 
alin.l cod penal şi „favorizarea făptuitorului” prev. de art.269 alin.1 cod penal cu aplic. art.5 alin.1 
cod penal de către intimaţii [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...] şi [...], întrucât faptele reclamate nu 
există, iar pe de altă parte, disjungerea şi declinarea competenţei de soluţionarea a cauzei în favoarea 
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Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie faţă de intimatul [...], fiind delegat la 
Direcţia Naţională Anticorupţie, Serviciul Teritorial Suceava. 

În acest sens, procurorul a stabilit următoarele: 
Persoana vătămată [...] a arătat că a formulat mai multe plângeri faţă de reprezentanţii S.C. 

[...] S.A. Tulcea, fiind instrumentate mai multe dosare penale de către intimaţi, încălcându-i-se 
drepturile cu acest prilej. 

Din cercetările efectuate a rezultat că, pe rolul Parchetului de pe lângă Judecătoria Tulcea, s-
au aflat dosarele penale nr.919/P/2007 şi 2977/P/2007, care au avut ca obiect plângerile petentului şi 
în care s-au pronunţat soluţii de netrimitere în judecată. 

În dosarul penal nr.919/P/2007, soluţia a fost pronunţată de către intimata [...], procuror, fiind 
menţinută apoi de către prim procurorul Parchetului de pe lângă Judecătoria Tulcea, prin rezoluţia cu 
nr.299/II/2/2006 şi de Judecătoria Tulcea, prin sentinţa penală nr.1181/23.10.2007. 

În ceea ce priveşte dosarul penal nr.2977/P/2007, soluţia de netrimitere în judecată a fost 
menţinută de către prim procurorul Parchetului de pe lângă Judecătoria Tulcea, iar împotriva acesteia 
persoana vătămată nu a mai formulat plângere. 

Intimaţii, procurori şi lucrători de poliţie care au soluţionat sau au participat la soluţionarea 
cauzelor penale sau la verificarea lor nu au desfăşurat niciun fel de activităţi materiale care să se 
circumscrie conţinuturilor constitutive ale infracţiunilor de „abuz în serviciu” şi „favorizarea 
infractorului”, soluţiile pronunţate fiind menţinute de instanţa de judecată sau nefiind atacate de către 
petent. 

Ulterior, aceste lucruri invocate de către persoana vătămată [...] au fost reluate şi în alte cauze 
penale, în care au fost pronunţate aceleaşi soluţii. 

Astfel, s-a constatat că faptele invocate de petent nu există în materialitatea lor. 
De altfel, aceste aspecte au mai fost soluţionate în cadrul dosarului penal nr.262/P/2010, aflat 

pe rolul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa şi în care, prin rezoluţia din data de 
21.03.2011, s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de „abuz în 
serviciu” şi „favorizarea infractorului” întrucât faptele nu există. 

Referitor la intimatul [...] - procuror, în acest moment este delegat în funcţia de procuror la 
Direcţia Naţională Anticorupţie - Serviciul Teritorial Suceava, astfel că faţă de acesta competenţa de 
soluţionare aparţine Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Secţia de urmărirea 
penală şi criminalistică. 

3. Prin ordonanţa nr.45/II/2/2015 din 20 martie 2015, Procurorul General a respins plângerea 
formulată de petentul [...], conform art.339 cod procedură penală împotriva ordonanţei nr.532/P/2013 
din data de 17 decembrie 2014. 

4. La data de 12.05.2015, în baza art.340 cod procedură penală, petentul [...] s-a adresat Curţii 
deoarece nu i s-a respectat dreptul la apărare, nu a fost audiat şi solicită trimiterea cauzei la procuror, 
pentru a se face o cercetare corectă. 

Plângerea petentului a fost înregistrată pe rolul Curţii de Apel Constanţa la data de 
12.05.2015, sub nr.352/36/2015. 

Cu ocazia examinării actelor dosarului: 
Petentul [...] a solicitat efectuarea de cercetări faţă de intimaţii [...], [...], [...], [...], [...], [...], 

[...] şi [...] pentru săvârşirea infracţiunilor de „abuz în serviciu” prev. de art.297 alin.l cod penal şi 
„favorizarea făptuitorului” prev. de art.269 alin.1 cod penal, cu aplic. art.5 alin.1 cod penal prin 
aceea că nu şi-au îndeplinit atribuţiile de serviciu cu ocazia instrumentării dosarelor penale având ca 
obiect plângerile sale penale împotriva reprezentanţilor S.C. [...] S.A. Tulcea;. 

În cursul urmării penale s-au administrat numeroase probe. 
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Probatoriul este complet, iar din oficiu nu a rezultat necesitatea administrării altor probe, iar 
pe baza probelor efectuate nu s-a dovedit vreo rea intenţie în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu de 
către intimaţi; petentul a propus audierea sa în susţinerea acuzaţiilor, însă, pe de o parte, potrivit 
art.289-art.290 cod procedură penală (respectiv art.222-223 cod procedură penală din 1969), 
mijloacele de probă au putut fi indicate prin plângerile formulate sau denunţuri, iar pe de altă parte, a 
avut efectiv posibilitatea de a comunica toate solicitările sale prin „memoriile” adresate în scris 
procurorului, precum şi cererile exprese de probatorii, neavând relevanţă neaudierea sa personală 
câtă vreme, din înscrisurile depuse, au rezultat cu certitudine susţinerile sale. 

  Infracţiunea de „abuz în serviciu contra intereselor persoanelor” prev. de art.297 alin.1 cod 
penal cu aplic. art.5 alin.1 cod penal constă în „fapta funcţionarului public, care, în exerciţiul 
atribuţiilor de serviciu, nu îndeplineşte un act ori îl îndeplineşte în mod defectuos şi prin aceasta 
cauzează o pagubă ori o vătămare a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane”.  

   Infracţiunea de „favorizarea făptuitorului” prev. de art.269 alin.1 cod penal, cu aplic. art.5 
alin.1 cod penal constă în „ajutorul dat făptuitorului în scopul împiedicării sau îngreunării 
cercetărilor într-o cauză penală, tragerii la răspundere penală, executării unei pedepse sau măsuri 
privative de libertate”. 

Petentul susţine existenţa faptelor faţă de intimaţi prin aceea că în calitate de procurori, 
respectiv poliţişti nu şi-au îndeplinit atribuţiile de serviciu cu ocazia instrumentării dosarelor penale 
având ca obiect plângerile sale penale împotriva reprezentanţilor S.C. [...] S.A. Tulcea, fiind 
nemulţumit de soluţiile de netrimitere în judecată, fără a preciza în ce constă fapta fiecăruia în 
concret. 

Neinvocându-se şi neexistând vreun indiciu cu privire la vreun fapt concret exterior şi 
tendenţios care să îi fi determinat pe intimaţi să adopte soluţia de netrimitere în judecată, în mod 
corect, procurorul a concluzionat că faptele nu există, nu s-a dovedit vreo intenţie în îndeplinirea 
atribuţiilor de serviciu de către intimaţi, situaţie în care acţiunile intimaţilor poliţişti de efectuare a 
cercetărilor penale, de supraveghere a acestora de către intimata [...], procuror şi confirmare a 
soluţiilor nu se circumscriu conţinutului infracţiunilor prev. de art.297 sau art.269 cod penal, soluţia 
de clasare neputând fi desfiinţată; declaraţiile martorului [...] privind eventuale presiuni exercitate de 
către intimaţii [...], procuror şi [...], şef poliţie şi soţul intimatei, nu au fost confirmate de probe, nu se 
coroborează cu celelalte probe din dosar aşa încât nu pot fi luate în considerare. În acelaşi sens, se 
are în vedere şi împrejurarea că în dosarul penal nr.919/P/2007, soluţia pronunţată de către intimata 
[...], procuror, a fost menţinută de către prim procurorul Parchetului de pe lângă Judecătoria Tulcea, 
prin rezoluţia cu nr. 299/II/2/2006 şi de Judecătoria Tulcea, prin sentinţa penală nr.1181/23.10.2007, 
iar în dosarul penal nr.2977/P/2007, soluţia de netrimitere în judecată a fost menţinută de către prim 
procurorul Parchetului de pe lângă Judecătoria Tulcea, nemaifiind atacată de către petent potrivit 
art.275-art.2781 cod procedură penală din 1969. 

Apoi, unele dintre cauze sunt încă nesoluţionate; ex. dosar nr.732/P/2011, în care rezoluţia 
procurorului din 14.02.2012 a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa a fost desfiinţată 
prin sentinţa penală nr.125/P/02 Noiembrie 2012 (dosar nr.478/36/2012) a Curţii de Apel Constanţa 
care, în baza art.2781 alin.8 lit.b) cod procedură penală, modif., a admis plângerea formulată de 
petentul [...] şi a trimis cauza procurorului de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel în vederea 
începerii urmăririi penale pentru a stabili existenţa/inexistenţa faptelor  prevăzute de legea penală, 
vinovăţia şi în cele din urmă îndeplinirea condiţiilor pentru angajarea răspunderii penale a intimatului 
[...] situaţie în care cercetările trebuie să respecte obiectul fiecărui dosar, iar petentul poate uza 
numai de căile de atac legale pentru fiecare în parte potrivit legii, neputându-se desfiinţa soluţiile 
prin formularea de plângeri penale împotriva autorilor referatelor poliţiştilor, respectiv rezoluţiilor, 
ordonanţelor procurorului de netrimitere în judecată. 
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Prin urmare, pentru considerentele expuse, negăsindu-se nici vreun caz de nulitate a 
ordonanţei procurorului, plângerea este nefondată; ca atare, în baza art.341 alin.6 lit.a)  Cod 
procedură penală modif., va fi respinsă. 

Încheierea penală nr. 60/P/CP/20.08.2015 
Judecător redactor Adriana Ispas 

 
 
18. Camera preliminară. Procedură. Legalitatea sesizării instanței, a 

administrării probelor și a efectuării actelor de urmărire penală. Dispunerea 
începerii judecății. 
 

Conform art.38 alin.(1) lit.d) cod procedură penală, competenţa de soluţionare a cauzei revine în 
primă instanţă curţii de apel după calitatea persoanei deoarece una dintre inculpate era avocat în cadrul 
Baroului Tulcea la data comiterii infracţiunilor pentru care a fost trimisă în judecată, calitate pe care o are şi 
în prezent.  

În ceea ce priveşte legalitatea sesizării instanţei, rechizitoriul nr.736/P/2013 emis de Parchetul de pe 
lângă Curtea de Apel Constanţa la data de 22.07.2015 se limitează la faptele şi persoanele pentru care s-a 
efectuat urmărirea penală, cuprinde menţiunile prevăzute la art.286 alin.(2), datele privitoare la faptele 
reţinute în sarcina inculpatelor şi încadrările juridice, probele şi mijloacele de probă, cheltuielile judiciare, 
relaţii cu privire la măsura preventivă şi la măsura de siguranţă a confiscării în temeiul art.330-art.331, 
dispoziţia de trimitere în judecată, precum şi alte menţiuni necesare pentru soluţionarea cauzei - cum sunt 
cele referitoare la analiza probelor, cele referitoare la inculpate, urmărire penală, fiind întrunite cerinţele 
art.328 alin.(1,2) cod procedură penală. 

Conform art.345 Cod procedură penală, dacă s-au formulat cereri şi excepţii, judecătorul de cameră 
preliminară se pronunţă motivat asupra acestora;  

Ori, examinând cererile şi excepţiile invocate în apărare de către inculpata [...], judecătorul de 
cameră preliminară le-a constatat neîntemeiate. 

 
Art.342 Cod procedură penală 

Art.38 alin.(1) lit.d) Cod procedură penală 
Art.328 alin.(1,2) Cod procedură penală 

 
1. Actul de inculpare.  
Prin Rechizitoriul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa nr.736/P/2013 din 

22.07.2015, s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatelor: 
- [...], în stare de arest la domiciliu (în prezent aflată sub control judiciar), pentru săvârşirea 

infracţiunilor de: 
- „evaziune fiscală” prev. de art.9 alin.1 lit.b din Legea 241/2005 cu aplic. art.35 alin.1 cod 

penal, infracţiune săvârşită în calitate de reprezentant al C.I.A. [...], prin aceea că în perioada 2009-
2015, în calitate de reprezentant al C.I.A. [...], în baza rezoluţiei infracţionale unice, în mod repetat, 
s-a sustras de la plata impozitului pe venit prin omisiunea înregistrării în evidenţele contabile ale 
C.I.A. [...] a veniturilor obţinute din activitatea de avocatură cu consecinţa prejudicierii bugetului 
consolidat al statului cu suma totală de 50.669 lei; momentul epuizării activităţii infracţionale 
incriminate ca evaziune fiscală l-a constituit data de 25 mai 2015 când inculpata [...] a depus la 
AJFP Tulcea declaraţia 200 privind veniturile realizate în anul 2014, declaraţie care conţine date 
nereale privind cuantumul veniturilor nete obţinute, cu consecinţa sustragerii de la plata impozitului 
pe venit. 

- „spălare de bani” prev. de art.29 alin.1 lit.c din Legea 656/2002 cu aplic. art.35 alin.1 cod 
penal şi art.5 cod penal, prin aceea că, în baza rezoluţiei infracţionale unice, în anul 2010, în mod 
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repetat, a introdus în circuitul civil licit sumele de 85.000 lei şi 50.000 lei cunoscând că acestea 
provin din activitatea de evaziune fiscală derulată în numele C.I.A. [...]. 

- „evaziune fiscală” prev. de art.9 alin.1 lit.f din Legea 241/2005 constând în funcţionarea la 
un sediu profesional fictiv, respectiv în Municipiul Tulcea, [...], judeţul Tulcea prin aceea că, în 
calitate de reprezentant al C.I.A. [...] a funcţionat la adresa din Municipiul Tulcea, [...], în perioada 
2014 – 2015, fără ca această adresă să fie declarată conform art.72 din OG 92/2003 privind codul 
de procedură fiscală organelor fiscale la începutul activităţii cabinetului de avocatură sau pe 
parcursul desfăşurării activităţii acestuia, împiedicând astfel organele de control fiscal să efectueze 
verificările financiar fiscale. 

- „instigare la fals intelectual” prev. de art.47 cod penal rap. la art.321 cod penal, prin aceea 
că, în anul 2014, având calitatea de suspectă în prezenta cauză penală, a determinat-o pe inculpata 
[...] să întocmească raportul de expertiză contabilă extrajudiciară conţinând date nereale cu privire 
la cuantumul şi natura veniturilor obţinute de C.I.A. [...]. 

- „instigare la fals material în înscrisuri oficiale” prev. de art.47 cod penal rap. la art.320 cod 
penal, prin aceea că în calitate de reprezentant al C.I.A. [...] şi de inculpată în prezenta cauză 
penală, a determinat-o pe inculpata [...] să contrafacă Registrul Jurnal de Încasări şi Plăţi al 
cabinetului de avocatură dictându-i datele pe care le dorea înscrise în acest document. 

- „fals în declaraţii” prev. de art.326 cod penal, prin aceea că a procedat la formularea de 
declaraţii mincinoase cu privire la domiciliul menţionat în cartea de identitate atestând, în mod 
nereal că locuieşte în comuna [...], sat [...], judeţul Constanţa, în condiţiile în care domiciliază 
efectiv în Municipiul Tulcea. 

- „fals în declaraţii” prev. de art.326 cod penal cu aplic. art.35 alin.1 cod penal, prin aceea că, 
în baza rezoluţiei infracţionale unice, în mod repetat, a procedat la completarea Declaraţiei 200 pe 
proprie răspundere privind veniturile realizate din activitatea desfăşurată prin cabinetul de 
avocatură, cu declaraţii fictive în perioada 2009 – 2015 în prezenţa reprezentanţilor AJFP Tulcea. 

- „uz de fals” (două infracţiuni) prev. de art.323 cod penal, prin aceea că la data de 16 iulie 
2014, a prezentat  raportul de expertiză extrajudiciară întocmit de inculpata [...] cu prilejul audierii 
la sediul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa, în vederea sustragerii de la 
răspunderea penală pentru infracţiunea de evaziune fiscală, respectiv a prezentat Registrul Jurnal 
de Încasări şi Plăţi contrafăcut inspectorilor antifraudă detaşaţi la Parchetul de pe lângă Curtea de 
Apel Constanţa în scopul producerii de consecinţe juridice.  

- [...], pentru săvârşirea infracţiunilor de „fals intelectual” prev. de art.321 cod penal şi 
„favorizarea făptuitorului” prev. de art.269 cod penal prin aceea că, în calitate de expert contabil 
autorizat, a întocmit, în fals raportul de expertiză contabilă extrajudiciară privind cuantumul şi 
natura veniturilor obţinute de C.I.A. [...] deşi nu a analizat niciun document de evidenţă contabilă 
întocmit de cabinetul de avocatură instigată de inculpata [...] şi în scopul îngreunării tragerii la 
răspundere penală acesteia. 

- [...], pentru săvârşirea infracţiunilor de „fals material în înscrisuri oficiale” prev. de art.320 
cod penal şi „favorizarea făptuitorului” prev. de art.269 cod penal prin aceea că, în cursul anului 
2015, a procedat la atestarea de date nereale în cuprinsul Registrului Jurnal de Încasări şi Plăţi al 
C.I.A. [...] instigată de inculpata [...] şi în scopul îngreunării urmăririi penale care se efectua faţă de 
aceasta. 

Rechizitoriul cuprinde datele referitoare la fapte, încadrarea juridică, la profilul moral şi de 
personalitate al inculpaţilor, la actele de urmărire penală efectuate, la trimiterea în judecată şi 
cheltuielile judiciare. 

2. Urmărirea penală. Mijloace de probă. În cursul urmăririi penale, s-au administrat 
numeroase mijloace de probă.  
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3. Procedura de cameră preliminară. În conformitate cu dispoziţiile art.342 cod procedură 
penală, judecătorul de cameră preliminară a procedat la verificarea, după trimiterea în judecată, a 
competenţei şi a legalităţii sesizării instanţei, precum şi la verificarea legalităţii administrării probelor 
şi a efectuării actelor de către organele de urmărire penală. 

Inculpata [...] a solicitat: 
- restituirea cauzei la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanţa, în conformitate cu 

art.346 alin3 lit.a şi b) cod procedură penală motivând că probele propuse au fost declarate false, 
constatările tehnico-ştiinţifice fiscale au fost efectuate de persoane interesate în cauză, rechizitoriul 
conţine aprecieri generale, ce nu au putut fi criticate pe parcursul urmăririi penale, întrucât nu i s-a 
permis să studieze dosarul cauzei, aflată în stare de arest la domiciliu, şi-a desemnat un mandatar 
care să-i reprezinte interesele în faza de urmărire penală, cererea i-a fost respinsă, împrejurare ce 
constituie o vătămare gravă a intereselor inculpatei, care a fost în imposibilitate de a se apăra în mod 
efectiv, majoritatea martorilor au fost audiaţi cu încălcarea dreptului la apărare, fiind audiaţi în lipsa 
inculpatei, a apărătorului său din oficiu sau ales, procurorul de caz nu l-a anunţat pe avocatul său din 
oficiu atunci când a procedat la efectuarea unor acte de urmărire penală şi administrarea unor probe, 
constatările tehnico-ştiinţifice fiscale au fost efectuate de persoane interesate în cauză, şi anume, de 
reprezentanţii A.N.A.F. detaşaţi în cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa, fără a 
avea posibilitatea să formuleze obiective sau eventual obiecţiuni, deci cu nerespectarea prevederilor 
art.10 alin.2 şi art.92 alin.8 cod procedură penală, art.5 alin.2 şi art.100 cod procedură penală, art.327 
cod procedură penală; s-a invocat excepţia prematurităţii rechizitoriului, având în vedere că în data 
de 27.07.2015 i-a fost comunicată ordonanţa nr.736/P/2013 din 17.07.2015, prin care i s-au respins 
mai multe cereri, şi anume, de a lua la cunoştinţă de materialul de supraveghere tehnică şi cererea de 
probatorii, printre care şi proba cu expertiză contabilă, nu i s-a respectat dreptul prev. la art.83 lit.b 
cod penal, respectiv, de a consulta dosarul în condiţiile legii, deşi a solicitat prin mandatar, studierea 
dosarului, împrejurare în care nu a putut să-şi pregătească o apărare efectivă şi eficientă, iar 
apărătorul nu a beneficiat de timpul necesar, după terminarea studierii dosarului, (rechizitorului fiind 
redactat în aceeaşi zi în care s-a prezentat la sediul parchetului pentru a studia dosarul de urmărire 
penală, şi anume în data de 22.07.2015) de a formula cerere de probatorii în apărare (efectuarea unei 
expertize contabile, reaudierea unor martori, confruntarea anumitor martori cu inculpata şi efectuarea 
unei expertize tehnice privind vânzarea celor două şoproane de către inculpată). nu a avut timp 
pentru a studia şi a formula obiecţiuni la raportul de constatare tehnico-ştiinţifică întocmit de 
inspector antifraudă Petcu Cătălin din cadrul A.N.A.F. – Direcţia de Combatere a Fraudelor 
Constanţa, detaşat ca specialist la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanţa care i s-a înmânat 
la aceeaşi dată; 

- excluderea actelor de urmărire penală, care sunt efectuate cu încălcarea competenţei 
generale şi materiale deoarece au fost încălcate dispoziţiile art.38 alin.1 lit.d raportat la art.56 alin.3 
lit.a cod procedură penală, prin aceea că procurorul de caz a dispus efectuarea unor acte de urmărire 
penală prin delegare, deşi urmărirea penală se efectua în mod obligatoriu de către procuror;  

- în mod greşit s-a reţinut că sumele de 85 000 lei şi 50 000 lei ar avea o provenienţă ilicită; 
organul de urmărire penală nu a făcut dovada că, în realitate, a primit de la clienţi sume de bani mai 
mari, decât cele trecute în contractele de asistenţă juridică şi chitanţe.  

- suma de 60 000 lei, stabilită cu titlu de cheltuieli judiciare prin rechizitoriu nu este 
justificată deoarece în cursul urmăririi penale s-au efectuat cheltuieli judiciare în cuantum de 2368 
lei.  

În conformitate cu dispoziţiile art.344 alin.4 Cod procedură penală, procurorul din cadrul 
Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa a depus note scrise şi a pus concluzii în 
contradictoriu.  
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4. Obiectul procedurii în camera preliminară. Potrivit art.342 Cod procedură penală, 
obiectul procedurii camerei preliminare îl constituie verificarea competenţei şi a legalităţii sesizării 
instanţei, precum şi verificarea legalităţii administrării probelor şi a efectuării actelor de către 
organele de urmărire penală. 

Astfel, referitor la competenţă, conform art.38 alin.(1) lit.d) Cod procedură penală, 
competenţa de soluţionare a cauzei revine în primă instanţă curţii de apel după calitatea persoanei 
deoarece una dintre inculpate, respectiv inculpata [...] era avocat în cadrul Baroului Tulcea la data 
comiterii infracţiunilor pentru care a fost trimisă în judecată, calitate pe care o are şi în prezent.  

În ceea ce priveşte legalitatea sesizării instanţei, rechizitoriul nr.736/P/2013 emis de Parchetul 
de pe lângă Curtea de Apel Constanţa la data de 22.07.2015 se limitează la faptele şi persoanele 
pentru care s-a efectuat urmărirea penală, cuprinde menţiunile prevăzute la art.286 alin.(2), datele 
privitoare la faptele reţinute în sarcina inculpatelor şi încadrările juridice, probele şi mijloacele de 
probă, cheltuielile judiciare, relaţii cu privire la măsura preventivă şi la măsura de siguranţă a 
confiscării în temeiul art.330-art.331, dispoziţia de trimitere în judecată, precum şi alte menţiuni 
necesare pentru soluţionarea cauzei- cum sunt cele referitoare la analiza probelor, cele referitoare la 
inculpate, urmărire penală, fiind întrunite cerinţele art.328 alin.(1,2) cod procedură penală. 

Conform art.345 cod procedură penală, dacă s-au formulat cereri şi excepţii, judecătorul de 
cameră preliminară se pronunţă motivat asupra acestora; ori, examinând cererile şi excepţiile 
invocate în apărare de către inculpata [...], judecătorul de cameră preliminară le constată neîntemeiate 
pentru argumentele expuse în continuare. 

Şi anume: 
- cererea de restituire a cauzei la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanţa, în 

conformitate cu art.346 alin.(3) lit.a,b) cod procedură penală nu este admisibilă deoarece rechizitoriul 
este regulamentar întocmit şi nu au fost excluse toate probele; probele prezentate în apărare nu au 
fost declarate false, procurorul a propus această sancţiune conform art.397 şi art.580 cod procedură 
penală, însă numai instanţa va hotărî ulterior judecăţii pe fond; nu sunt dovezi privind nerespectarea 
art.10 alin.2 şi art.92 alin.8 cod procedură penală, art.5 alin.2 şi art.100 cod procedură penală, art.327 
cod procedură penală deoarece constatările tehnico-ştiinţifice fiscale au fost efectuate de specialişti 
A.N.A.F. detaşaţi în cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa conform legii, că nu s-
a permis apărării să studieze suficient actele dosarului pentru a pregăti o apărare eficientă câtă vreme 
chiar avocatul ales a avut acces la dosar timp de 5 zile, iar procurorul a respins motivat cererile 
inculpatei [...] de probatoriu, administrarea probatoriului în cursul urmăririi penale fiind în principiu 
atributul exclusiv al organelor de urmărire penală; susţinerea apărării în legătură cu necunoaşterea 
acuzaţiilor, probelor care o susţin este înlăturată de declaraţiile inculpatei [...], de la dosar în care a 
precizat că i s-au adus la cunoştinţă faptele pentru care se efectua urmărirea penală, încadrările 
juridice, comunicarea diverselor mijloace de probă, precum depunerea sau formularea de probatorii, 
precum şi de ordonanţa nr.736/P/2013 din 17.07.2015, prin care procurorul i-a respins mai multe 
cereri; nici critica privind respingerea consultării dosarului prin mandatar nu este întemeiată deoarece 
art.83 lit.b) cod procedură penală prevede dreptul inculpatului de a consulta personal dosarul; 
totodată, menţiunile că „rechizitoriul ar conţine aprecieri generale, ce nu au putut fi criticate pe 
parcursul urmăririi penale” sunt contrazise de consemnările din conţinutul acestuia prezentat anterior 
şi care respectă dispoziţiile legale; critica că „majoritatea martorilor au fost audiaţi cu încălcarea 
dreptului la apărare, fiind audiaţi în lipsa inculpatei, a apărătorului său din oficiu sau ales, că 
procurorul de caz nu l-a anunţat pe avocatul său din oficiu atunci când a procedat la efectuarea unor 
acte de urmărire penală şi administrarea unor probe” nu se susţine pentru că nu există nicio cerere a 
apărării, respectiv a inculpatei [...] că ar fi dorit să asiste personal sau prin apărător la administrarea 
vreunui mijloc de probă sau efectuarea vreunui act de urmărire, numai în aceste cazuri procurorul 
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fiind obligat şi putând să comunice data şi locul îndeplinirii activităţii, în celelalte cazuri fiind la 
aprecierea sa, cu respectarea procedurilor legale;în ceea ce priveşte momentul emiterii 
rechizitoriului, cu excepţia unor situaţii vădit neîntemeiate, este evident că numai procurorul poate 
aprecia asumându-şi soluţia pe care o poate pronunţa instanţa în cazul în care probatoriul este 
incomplet sau neverificat în cursul urmăririi penale aşa încât nu se pune problema prematurităţii 
rechizitoriului în cauză. 

- excluderea actelor de urmărire penală (neprecizate de altfel), care sunt efectuate cu 
încălcarea art.38 alin.1 lit.d raportat la art.56 alin.3 lit.a cod procedură penală nu se poate dispune 
pentru că potrivit art.324 alin.(3) cod procedură penală, în cazul în care procurorul efectuează 
urmărirea penală, poate delega, organelor de cercetare penală efectuarea unor acte de urmărire 
penală. 

- criticile vizând provenienţa sumelor de bani obiect al infracţiunii, cuantumul cheltuielilor 
judiciare aferente urmăririi penale, pot fi lămurite numai de către instanţă căreia îi revine competenţa 
exclusivă. 

 
5. Concluzii. 
Prin urmare, neconstatându-se vreo neregularitate a rechizitoriului, cererile şi excepţiile 

invocate în cauză, fiind nefondate,  în baza art.346 cod procedură penală, se resping excepţiile şi 
obiecţiunile formulate de către inculpata [...], personal şi prin apărător ales, se va constata legalitatea 
sesizării instanţei, a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală, dispunând 
începerea judecăţii. 

Încheierea penală nr. 70/P//CP/29.09.2015 
Judecător redactor Adriana Ispas 

 
 
19. Contestaţie. Verificare măsuri preventive în procedura de cameră 

preliminară. Încetare temeiuri care au determinat luarea măsurii preventive față 
de inculpat.  
 

Potrivit art.242 (1,2) Cod procedură penală, măsura arestării preventive poate fi revocată dacă au 
încetat temeiurile care au determinat-o sau au apărut împrejurări noi din care rezultă nelegalitatea măsurii. 

Din actele dosarului, fapta în materialitatea ei este confirmată de probele administrate de către 
procuror, precum şi de către apărare care neagă numai caracterul penal al acestora; însă dacă în cazul 
inculpatei, există motive verosibile că inculpata ar fi cunoscut natura penală a faptelor pentru care s-a emis 
actul de inculpare - fiind cea care a discutat constant cu denunţătorul, a asistat la darea banilor, în cazul 
inculpatului urmărirea penală a demonstrat că persoana pentru care s-ar fi dat mita era pacienta acestuia, că 
putea naşte prin cezariană, situaţie în care nu se mai justifică măsura preventivă faţă de inculpat. 

 
Art. 207 Cod procedură penală 

Art.242 (alin. 1, 2) Cod procedură penală 
Art.4251 alin.(7) pct.1. lit.b) Cod procedură penală 

 
1. Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa nr.426/P/2015  din 15 iulie 

2015, au fost trimişi în judecată inculpatul [...], sub aspectul săvârşirii infracţiunii de „luare de mită” 
prev. de art.6 din Legea nr.78/2000 raportat la art.289 Cod penal şi inculpata [...], pentru săvârşirea 
infracţiunilor de complicitate la „luare de mită” prev de art.48 cod penal – art.6 din Legea nr.78/2000 
raportat la art.289 Cod penal şi complicitate la „dare de mită” prev. de art.48 Cod penal – art.290 
alin.1 Cod penal prin aceea că prin intermediul inculpatei [...], asistentă medicală, inculpatul [...] a 
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acceptat pretinderea şi a primit tot cu ajutorul acesteia suma de 350 euro  de la denunţător pentru 
efectuarea unei operaţii prin cezariană. 

2. Dosarul a parcurs procedura camerei preliminare, iar inculpaţii nu au depus în termenul 
stabilit excepţii sau cereri prevăzute de art.342 -344 alin.2 Cod procedură penală. 

Cu privire la măsurile preventive, prin  încheierea de şedinţă nr.237 din data de 08.09.2015, 
pronunţată în dosarul nr.4774/118/2015 de finalizare a camerei preliminare şi dispunere a începerii 
judecăţii, judecătorul de camera preliminară din cadrul Tribunalului Constanţa – Secţia Penală, a 
menţinut, în baza art.348 alin.1 cod procedură penală raportat la art.207 alin.7  cod procedură penală, 
măsura preventivă a controlului judiciar cu obligaţiile aferente, luată faţă de inculpaţii [...] şi [...] prin 
ordonanţele din 27 06 2015 date de procurorul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa în 
dosarul penal nr 426/P/2015, astfel cum a fost modificată prin încheierea de şedinţă din 22 07 2015 a 
Tribunalului Constanţa pronunţată în dosarul penal nr 4774/118/2015, pe o perioadă de 60 de zile, 
de la 08 09 2005 până la 06 10 2015 inclusiv, respingând, ca nefondată, cererea inculpatului [...] 
privind modificarea controlului judiciar în sensul înlăturării obligaţiei de a nu desfăşura activitatea de 
medic ginecolog în cadrul Spitalului Municipal Mangalia, respectiv cererea inculpatei [...] privind 
revocarea măsurii controlului judiciar, având în vedere următoarele: 

- măsura controlului judiciar a fost luată în cursul urmăririi penale, de către procuror, prin 
ordonanţele din 27 06 2015 Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa în dosarul penal nr 
426/P/2015, apoi măsurile preventive au fost menţinute de către judecătorul de cameră preliminară 
prin încheierea din 22 07 2015 a Tribunalului Constanţa, modificându-se şi unele din obligaţiile 
impuse prin acestea.  

- în cauză subzistă în continuare probe şi indicii temeinice din care rezultă suspiciunea  
rezonabilă a săvârşirii de către inculpaţi a unor acte materiale ce pot întruni elementele constitutive 
ale infracţiunilor pentru care au fost trimişi în judecată. 

- măsura preventivă este necesară în continuare pentru buna desfăşurare a judecăţii în cauză, 
în sensul prevenirii denaturării unor mijloace de probă, al punerii de acord în declaraţii între cei doi 
inculpaţi, având în vedere poziţiile procesuale ale acestora şi faptul că anumite stări de fapt, prin 
natura raporturilor de muncă dintre [...] şi [...] ce presupune confidenţialitate în mare parte din timpul 
în care au lucrat împreună, nu pot fi cunoscute decât de către cei doi inculpaţi. 

- cererea inculpatului [...] privind modificarea controlului judiciar în sensul înlăturării 
obligaţiei de a nu desfăşura activitatea de medic ginecolog  în cadrul Spitalului Municipal Mangalia 
este nefondată, întrucât prezenţa inculpatului în cadrul spitalului Mangalia ar crea o imposibilitate 
pentru organul de supraveghere de a verifica respectarea obligaţiei inculpaţilor de a nu lua contact 
unul cu celălalt, fie direct fie prin intermediari, existând date  ce rezultă din coroborarea apărărilor 
acestora că au interes în a se pune de acord în declaraţii, putându-se prejudicia astfel aflarea 
adevărului.  

3. Împotriva hotărârii, în termenul legal, inculpaţii [...] şi [...] au contestat menţinerea măsurii 
preventive motivând că sunt nevinovaţi. 

4. Examinând legalitatea şi temeinicia hotărârii contestate, prin prisma criticilor formulate de 
contestatori şi din oficiu, se constată următoarele: 

Potrivit art.242 (1,2) cod procedură penală, măsura arestării preventive poate fi revocată dacă 
au încetat temeiurile care au determinat-o sau au apărut împrejurări noi din care rezultă 
nelegalitatea măsurii. 

Din actele dosarului, fapta în materialitatea ei este confirmată de probele administrate de 
către procuror, precum şi de către apărare care neagă numai caracterul penal al acestora; însă dacă în 
cazul inculpatei, există motive verosibile că inculpata ar fi cunoscut natura penală a faptelor pentru 
care s-a emis actul de inculpare-fiind cea care a discutat constant cu denunţătorul, a asistat la darea 
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banilor, în cazul inculpatului [...] urmărirea penală a demonstrat că persoana pentru care s-ar fi dat 
mita era pacienta acestuia, că putea naşte prin cezariană. 

Însă, la acest moment când s-a finalizat şi camera preliminară, pe fondul lipsei unor probe 
directe de luare-dare de mită, cel puţin ale discuţiilor dintre inculpaţi privind înţelegerea pentru 
comiterea faptelor, nu mai sunt temeiuri care să justifice menţinerea măsurii controlului judiciar; în 
acest sens, se are în vedere chiar susţinerea apărării inculpatei [...] care a precizat pe lângă nevinovăţia 
acesteia, lipsa oricărei contribuţii a inculpatului [...], rămânând ca numai pe parcursul judecăţii să se 
confirme sau nu acuzarea. 

Astfel, încetând temeiurile care au determinat luarea măsurii preventive faţă de inculpatul 
[...], pe calea admiterii contestaţiei conform art.4251 alin.(7) pct.2. lit.a) cu ref. la art.242 alin.(1) cod 
procedură penală, se va revoca măsura controlului judiciar. 

Cu privire la inculpata [...], fiind probe din care rezultă bănuiala legitimă a comiterii faptelor 
aşa cum am arătat anterior, la acest moment, negăsind niciun caz de nulitate a hotărârii atacate, 
contestaţia formulată de către aceasta este neîntemeiată şi, în baza art.4251 alin.(7) pct.1. lit.b) cod 
procedură penală, va fi respinsă. 

Încheierea penală nr. 136/P/CP/15.09.2015 
Judecător redactor Adriana Ispas 

 
 

20. Cameră preliminară. Plângere penală. Clasarea cauzei față de 
executorul judecătoresc pentru nerespectarea atribuțiunilor de serviciu în cadrul 
procedurii de executare silită. 
 

Petentul a reconturat în mod evident nemulţumirile sale la adresa soluţiei de clasare adoptată de 
procuror prin ordonanţa de clasare cu nr. 398/P/2014, iar din concluziile scrise depuse de petent nu se 
desprind acele elemente care să convingă Curtea că faptele reclamate ar exista, reiterându-se vechile 
nemulţumiri ale petentului legate de modalitatea efectuării executării silite de către executorul judecătoresc.  

Ca urmare, susţinerile petentului prezentate Curţii de Apel Constanţa nu pot fi interpretate în 
favoarea admiterii plângerii acestuia, neaducând vreun argument nou în favoarea modificării soluţiei 
adoptate de procurorul de caz şi menţinută de procurorul general al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel 
Constanţa.  

 
Art. 315  alin. 1 lit. b Cod procedură penală  

în referire la art.16 alin.1 lit. a din CPP 
Art. 287 din Codul penal 

Art. 297 alin.1 din Codul penal cu aplic. art. 5 din Codul penal 
Art. 228 din Codul Penal cu aplic. art. 5 din Codul penal 

 

 Prin ordonanţa nr. 432/P/2014 a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa din 
13 iulie 2015, s-au dispus următoarele: 
 În temeiul art. 315  alin. 1 lit. b din Codul de  procedură penală în referire la art.16 alin.1 lit. a 
din Codul de procedură penală s-a dispus clasarea cauzei privind săvârşirea infracţiunilor de 
nerespectarea hotărârilor judecătoreşti, prev. de art. 287 din Codul penal, furt, prev. de art. 228 din 
Codul Penal, cu aplic. art. 5 din Codul penal şi abuz în serviciu, prev. de art. 297 alin.1 din Codul 
penal cu aplic. art. 5 din Codul penal, de către executorul judecătoresc [...], apreciindu-se că faptele 
nu există. 
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În motivarea soluţiei s-a arătat că “prin sentinţa civilă nr. 21346/22.12.2009 instanţa de 
judecată a atribuit două loturi rudelor persoanei vătămate, [...] şi [...], iar petentei s-a decis să i se 
acorde o sultă în valoare de 234.413 lei de către cele două rude. 

Sentinţa pronunţată de Judecătoria Constanţa a rămas definitivă prin respingerea recursului, 
respectiv în urma pronunţării deciziei nr. 232/C/14.03.2015 de către Curtea de Apel Constanţa. 

Ca urmare a hotărârii judecătoreşti pronunţate de către instanţa de fond, [...] şi [...] au solicitat 
instanţei executarea silită, adică evacuarea din imobil a persoanei vătămate. 

[...] a pretins că a aflat despre executarea silită ca urmare a comunicării transmise de către 
executorul judecătoresc [...] la data de 13.08.2012, primită de către persoana vătămată la data de 
16.08.2012, prin care era somată să se prezinte la imobilul situat în mun. Constanţa, [...], jud. 
Constanţa în vederea predării acestuia către creditorii [...] şi [...]. 

Persoana vătămată a considerat că ar fi fost lipsă de procedură, deoarece citaţia emisă nu a 
respectat rigorile impuse de Codul de procedură penală. Cu toate acestea, persoana vătămată însăşi 
recunoaşte că la data de 17.08.2012 l-a notificat pe executorul judecătoresc [...], în sensul că i-a 
comunicat acestuia, prin fax, că se află în calea de atac a revizuirii şi a solicitat amânarea executării 
silite. 

[...] a susţinut că procesul verbal întocmit cu ocazia realizării executării silite din data de 
20.08.2012 era incomplet, în sensul că nu conţinea inventarul tuturor bunurilor care se aflau în 
imobil. Acesta a fost motivul pentru care susnumita a solicitat instanţei anularea procesului verbal, 
însă Judecătoria Constanţa a respins acţiunea. 

In opinia persoanei vătămate executorul judecătoresc [...] nu putea să realizeze executarea 
silită, în sensul că nu putea să o evacueze fără plata sultei către ea. 

Cu toate acestea, persoana vătămată [...] a primit comunicarea de la executorul judecătoresc 
[...], prin care i s-a adus la cunoştinţă că sulta a fost consemnată pe recipisă la dispoziţia executorului 
judecătoresc [...] încă din data de 01.08.2012. 

[...] a declarat că nu s-a deplasat la sediul Biroul Executorului Judecătoresc [...] să ridice 
sulta, deoarece se afla în proces de revizuire a sentinţei civile. 

Susnumita a mai declarat că, în cursul anului 2013 ar fi aflat, prin intermediul unei 
cunoştinţe, că din sulta consemnată la CEC s-au retras mai multe sume de bani. 

În final, [...] a arătat că la data de 30.07.2013 a primit sulta în valoare de 227.573 lei şi nu 
valoarea de 234.413 lei. 

In acest context, persoana vătămată consideră că cheltuielile de executare au fost mai mici 
decât această diferenţă de bani. 

In legătură cu inadvertenţele arătate de către persoana vătămată cu privire la modul de 
comunicare a unor înscrisuri de către executorul judecătoresc [...], acesta a declarat că la data de 
27.07.2012 a emis somaţii către persoana vătămată la trei adrese, indicate de creditori, la una dintre 
acestea, respectiv mun. Bucureşti, [...] comunicarea s-a întors cu menţiunea că fiul persoanei 
vătămate [...] a luat la cunoştinţă personal, iar la adresa din [...] comunicarea s-a întors, cu precizarea 
că citarea s-a îndeplinit prin afişare. 

Toate cele trei comunicări s-au întors cu menţiunea că procedura s-a îndeplinit la data de 
01.08.2012. Raportat la această dată, persoana vătămată avea termen de evacuare, de bună voie, 5 
zile, aşa cum prevăd disp. art. 387 şi respectiv 578 din Codul de procedură civilă, aflat în vigoare la 
acea dată. 

La data de 04.08.2012 [...] 1-a notificat pe executorul judecătoresc [...], arătând că a 
promovat calea de atac a revizuirii. 
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In condiţiile în care aceasta nu constituia un impediment in continuarea executării silite, la 
data de 13.08.2012, executorul judecătoresc [...] s-a deplasat la sediul imobilului supus evacuării, 
constatând că nu s-a realizat executarea de bună voie. 

Pe cale de consecinţă, executorul judecătoresc [...] a emis citaţie către persoana vătămată 
[...], prin care a somat-o să se prezinte la data de 20.08.2012. În acelaşi timp, executorul judecătoresc 
a solicitat la CEC să distribuie suma de 234.413 lei pe care o depuseseră de bună voie creditorii [...] 
şi [...]. 

Aşa cum a arătat şi persoana vătămată [...], la data de 20.08.2012 s-a întocmit procesul 
verbal de executare silită, semnat de cei doi creditori şi un lucrător de poliţie. 

Relativ la consideraţiile relevate de către persoana vătămată, cu privire la existenţa 
obligaţiei de a bloca executarea silită în lipsa predării sultei, executorul judecătoresc [...] a precizat că 
nu exista această obligaţie, în condiţiile în care prin titlul executoriu nu se stabilise un drept de 
retenţie în favoarea debitoarei [...] de a BLOCA executarea silită în lipsa predării sultei. 

Pe de altă parte, observăm că această sultă, pusă la dispoziţie de către creditori, nu a fost 
ridicată de către persoana vătămată pe fondul existenţei unor litigii nefinalizate cu numiţii [...] şi [...]. 

Relativ la cele ce preced, constatăm că nu se pot identifica indicii care să conducă la 
concluzia că infracţiunile pentru care persoana vătămată [...] a solicitat cercetarea penală a 
executorului judecătoresc [...] ar exista.” 

Soluţia dispusă prin ordonanţa de clasare cu nr.398/P/2014 a Parchetului de pe lângă 
Curtea de Apel Constanţa a fost menţinută prin ordonanţa nr. 200/II/2/2015 din data de 17 august 
2015 a procurorului general al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa, urmare a 
respingerii, în baza art. 339 din Codul de procedură penală, ca nefondată a plângerii formulate de 
petentul [...].  
 În termen legal, împotriva ordonanţei de clasare cu nr. 432/P/2014 a Parchetului de pe 
lângă Curtea de Apel Constanţa  a formulat  plângere petentul [...], criticând-o în scris, în esenţă, 
pentru aceleaşi motive, arătate cu ocazia formulării plângerii formulate către Procurorul general al 
Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa 
 La Curtea de Apel Constanţa cauza a fost înregistrată sub nr. 682/36/2015.  
 Examinând legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală în 
cauza cu nr.432/P/2014 a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa, judecătorul de 
Cameră Preliminară din cadrul Curţii de Apel Constanţa  arată că criticile aduse de petent soluţiei 
atacate nu sunt întemeiate. 
 În mod temeinic şi legal s-a dispus clasarea cauzei faţă de executorul judecătoresc [...], sub 
aspectul săvârşirii infracţiunilor de nerespectarea hotărârilor judecătoreşti, prev. de art. 287 din 
Codul penal, furt, prev. de art. 228 din Codul Penal, cu aplic. art. 5 din Codul penal şi abuz în 
serviciu, prev. de art. 297 alin.1 din Codul penal cu aplic. art. 5 din Codul penal, apreciindu-se 
pertinent că acesta şi-a respectat atribuţiunile de serviciu, în cadrul procedurii de executare silită, 
urmare a pronunţării deciziei nr. 232/C/14.03.2015 a Curţii de Apel Constanţa, prin care a rămas 
definitivă, prin respingerea recursurilor formulate de petent, dar şi de [...] şi [...], sentinţa civilă nr. 
21346/22.12.2009. 

Judecătorul de Cameră Preliminară din cadrul Curţii de Apel Constanţa constată că petentul a 
reconturat în mod evident nemulţumirile sale la adresa soluţiei de clasare adoptată de procuror prin 
ordonanţa de clasare cu nr. 398/P/2014, iar din concluziile scrise depuse de petent nu se desprind 
acele elemente care să convingă Curtea că faptele reclamate ar exista, reiterându-se vechile 
nemulţumiri ale petentului legate de modalitatea efectuării executării silite de către executorul 
judecătoresc.  
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Astfel, trebuie observat că somaţiile emise către petentul [...] de către executorul judecătoresc 
au fost direcţionate către adresele indicate de creditori, dar şi la o adresă, indicată de petent în cadrul 
procesului civil, că nu există dovada încunoştiinţării executorului judecătoresc că petentul [...] ar fi 
solicitat suspendarea executării, că nu există obligaţia executorului judecătoresc de a bloca 
executarea silită în lipsa predării sultei, iar cenzura sumelor datorate cu titlu de cheltuieli de 
executare se face de instanţa de executare, potrivit dispoziţiilor art. 669 din Codul de procedură 
civilă. 

Având în vedere considerentele de mai sus, se poate observa cu uşurinţă că susţinerile 
petentului prezentate Curţii de Apel Constanţa nu pot fi interpretate în favoarea admiterii plângerii 
acestuia, neaducând vreun argument nou în favoarea modificării soluţiei adoptate de procurorul de 
caz şi menţinută de procurorul general al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa.  

Drept urmare, Judecătorul de Cameră Preliminară din cadrul Curţii de Apel Constanţa, în 
baza art. 341 alin. 6 lit. a din Codul  de procedură  penală va  respinge ca nefondată plângerea 
formulată de petentul [...], împotriva ordonanţei cu nr.432/P/2014 din data de 13 iulie 2015 a 
Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa, menţinută prin ordonanţa cu nr. 200/II/2/2015 din 
data de 17 august 2015 a procurorului general al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa. 

În baza art. 275 alin. 2 din  Codul de procedură penală raportat la art.275 alin. 5 din Codul de 
procedură penală cheltuielile judiciare în sumă de 150 de lei vor fi suportate de petentul [...]. 

Încheierea penală nr. 84/P/CP/16.12.2015 
Judecător redactor Valentina Boboc 
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